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ةظوفحم رشنلاو  عبطلا  قوقح  عیمج 

ويام 2018م ىلوألا : ةعبطلا 

ةيرصملا رادلل  ةظوفحم  قوقحلا  عیمج 
، زوجي الو   ، ةینانبللا

وأ رشابملا   ، لیصوتلا  ، روصلا نم  ةروص  يأب 
امم يأل   ، يئزجلا وأ  يلكلا   ، رشابملا ریغ 
وأ  ، هخسن وأ   ، فنصملا اذھ  يف  درو 

سابتقالا وأ  هريوحت  وأ  هتمجرت  وأ   ، هريوصت
وأ هنيزخت  وأ  ّایمقر  هليوحت  وأ   ، هنم
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، تنرتنإلا ةكبش  ربع  هتحاتإ  وأ  هعاجرتسا 
 . رادلا نم  قبسم  يباتك  نذإب  الإ 
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ةاقلم سايردنأ  ةجاوخلا  ةثج  ىلع  اورثع 
ةكرب نم  ةلیلق  راتمأ  دعب  ىلع  ةرامخلا  مامأ 
نم لوأ  يلخاودلا  نیمأ  ءاقسلا  ةیكبزألا . 

طویخلا ةيرذع  اقِّزمم  اًروعذم  خرصف   ، اھآر
نم لیلق  رفن  هوحن  عرھف   ، رونلل ىلوألا 

، نیلھاذ ةثجلا  مامأ  اوفقوو   ، لیبسلا يرباع 
خطلت يتلا  دمجتملا  مدلا  عقب  نولمأتي 

ةنلعم تاوصألا  تددرت  ثیح   ، هھجوو هردص 
 : ينانویلا ةجاوخلا  لتقمل  مھنزح  نع 

 . اًمیحرو ًابیط  ناك  همحریلف هللا ...  - 

 . راغصلا عم  افیطل  ناكو  - 

 . رابكلا عم  اًدودوو  - 

 . نیجاتحملا ةقئاض  كف  مك  - 

؟ ىرت اي  هلتق  نم  - 

 . سمأ ةلیل  نيرومخملا  نم  دحاو  هلعل  - 
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 . ةنجلا هلخدیلف هللا  - 

 : اًضرتعم داح  توص  قلطناو 

معني نأ  ينانوي  يحیسمل  نكمي  لھو  - 
؟ اھحير ّمشي  ىتح  وأ  ةنجلاب 

امك  ، طقف نیملسملل  ةنجلا  قح ...  كعم  - 
مالسإلا ریغ  ِغتبي  نمو   ) ّلجو زع  لاق هللا 

نم ةرخآلا  يف  وھو   ، هنم لبقُي  نلف  انيد 
 (. نيرساخلا

 . ًایصخش يلاولا  وأ   ، ةطرشلا ریبك  غلبنلف  - 

متھي نأ  اشاب  يلع  دمحم  نم  ديرت  لھ  - 
؟ ينانوي لتقمل 

كیلامملا لتق  نأ  دعبف   ، طوبضم كمالك  - 
لتقمب متھي  نل   ، يضاملا سرام  يف  اعیمج 

 ! دحأ

، ةفاثكب ةرھاقلا  ءامس  يف  رونلا  رشتناو 
ةثجلا قوف  اوأفكناو  روضحلا  أرجتف 
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نیمأ ءاقسلا  امأ   ، ةبرطضم بولقب  اھنولمأتي 
ریبك راد  وحن  ىطخلا  عرسأف  يلخاودلا 

 . رمحألا بردلاب  ةطرشلا 
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عم ةميرجلا  ربخ  عزوي  راس  قيرطلا  يف 
مل امك   ، اھب رمي  يتلا  رودلا  ىلع  هایملا 

سمھو  ، مھتلق مغر   ، ةراملا ىلع  لخبي 
ةثج نع  ربخب  مھنم  دحاو  لك  نذأ  يف 
ةعراق ىلع  ةحرطنملا  سايردنأ  ةجاوخلا 
راثأف  ، ةیكبزألاب ةكربلا  ةفاح  دنع  قيرطلا 
دھشملا اياقب  ةيؤرل  اوعرھف  مھضعب  لوضف 
تاوعد هعماسم  ىلإ  تمارت  يومدلا . 

نم لیلقب  ةبوحصم   ، لیتقلا ىلع  ةمحرلاب 
لخدم دنعو  ةالابماللا .  نم  ریثكو  تانعللا 
ریبكل ةبیھملا  رادلا  حمل  رمحألا  بردلا 
راجشألا نم  جایسب  ةطاحم  ةطرشلا 

نم سارح  فقي  اھباب  ىلعو   ، ةرمعملا
ةضافضفلا مھسبالمب  طوؤانرألا  دونجلا 

ائیش ةمث  نأ  اوكردأ  هحمالم  نم  ءاقرزلا . 
هجو بحاص  يلخاودلا  نیمأف   ، اًریطخ

مھدمي يذلا  وھف   ، نمألا لاجر  ىدل  فورعم 
قاوسألا يف  سانلا  هب  ىجانتي  امب 

ءارآو رابخأ  نم  تارامخلاو  يھاقملاو 
جازمب ةطرشلا  ریبك  هلبقتسا  اياونو .  راكفأو 
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فرصت هنكل   ، ركبملا تقولا  اذھ  يف  ركع 
هتقفارمب هسارح  رمأو   ، مزحبو ةعرسب 

امنیب  ، ةميرجلا حرسم  وحن  روفلا  ىلع 
ةميرجلا ربخو  هایملا  عزوي  ءاقسلا  ىضم 
نیلبرغملا يلاھأ  ىلع  طاشنو  ةمھب  اًعم 

 . رمحألا بردلاو 
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اًروعذم دادحلا  روفصع  ظقیتسا  ةعاس  دعب 
ىلع ةلصاوتم  ةفینع  تاقرط  توص  ىلع 
، هیبأ نأشب  سواسولا  هتمھد  بابلا . 

، هتدوع ىلع  نئمطیل  هتفرغ  وحن  ىضمف 
هتدلاو امنیب   ، مونلا يف  اقراغ  هدجوف 

لورھ ةفجر .  اھيرتعت  نرفلا  مامأ  ةرمستم 
محتقاف  ، هحتفیل بابلا  وحن  ّيفعلا  باشلا 
سمش ةعشأ  عم  تیبلا  طوؤانرألا  دونجلا 
طاشتساف  ، مھقدانب بوعكب  هوعفدو  حابصلا 

نیح يف  الیلق .  ءارولا  ىلإ  عجارتو  ًابضغ 
تعرھو قرتحي  زبخلا  ةكرات  هتدلاو  ّتبھ 

مھنیب ازجاح  عنصتل  نیمئانلا  اھلافطأ  وحن 
نأ لبقو  نیبوغرملا .  ریغ  نيرئازلا  نیبو 
خرص ةمجھلا  رس  نع  روفصع  رسفتسي 

 : ةرسكتم ةيرصم  ةنكلب  مھدئاق 

؟ دادحلا نامیلس  كوبأ  نيأ  - 

ىلع امئان  هودجو  ثیح   ، ةباجإلا اورظتني  مل 
هیلع اولاھناف   ، ىرخألا ةفرغلا  يف  ةریصح 
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نم نانثا  هجوتف   ، قفي ملف   ، اعفصو ابرض 
ةیصق ةيواز  يف  نئاكلا  ريزلا  ىلإ  دونجلا 
لجرلا قوف  ءام  نم  هب  ام  ابكسو  هالمحو 

حمل يفو  هنبا .  جایھو  هتجوز  خارص  طسو 
دادحلا نامیلس  نیلماح  دونجلا  جرخ  رصبلا 

نیتلیقث نینیعب  مھیلإ  ونري  وھو  ةمیھبك 
هرعش نم  طقاستت  ءاملا  تارطق  امنیب 

نم حوفت  رمخلا  ةحئارو   ، ريزغلا ثعشألا 
 ! هیف
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برد يف  موؤشملا  ربخلا  رياطت  ام  ناعرس 
ةجاوخلا لتق  دادحلا  نامیلس   ) زیمامجلا

ملعملا ىھقم  نم  تقلطناو   ، سايردنأ ) 
ةدحلا نم  تاربن  يف  ةیلاعلا  تاوصألا  ةلجف 

 : ةقفشلاو ةیبصعلاو 

 ! بیط لجر  دادحلا  نكمي ...  ال  - 

نم هرشاعنو  هفرعن  يذلا  انیح  نبا  وھو  - 
 . دیعب نمز 

 ! سوؤرلاب بعللا  ىلع  ةرداق  رمخلا  نكل  - 

يف ةدحاو  ةرم  الإ  ةرامخلا  داتري  هنإ ال  - 
 ! عوبسألا

دقو  ، ةیضاقلا نوكت  دق  ةدحاو  ركس  ةظحل  - 
 . رئابكلا باكترا  ىلإ  اھبحاص  عفدت 

 ! نويدلا ببسب  هعم  كبتشا  امبر  - 

؟ سايردنأ ةجاوخلا  نم  نيدتسي  ناك  لھو  - 
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هنكل  ، ينربخأ امك  ةرم  نم  رثكأ  لجأ ...  - 
تقولا يف  نيدلا  دادس  ىلع  اصيرح  ناك 
بابسلا لیك  نع  فقوتي  هنأ ال  مغر   ، ددحملا
 !. ملاظو ٍبارم  هنأب  ةجاوخلا  فصيو  هل 

؟ يناجلا هنأ  زئاجلا  نم  نذإ ...  - 

 ! هریغ زئاجلا  نمو  - 

؟ يردي ْنَم  - 

قفنيو مھاعري  راغصلا  هئانبأل  نم  نكلو  - 
 ! مھیلع

وھف  ، روفصع ركبلا  نبالا  يف  ةكربلا  - 
 ! ةشرولا يف  نميألا  هدعاس 

 ! نفدو تام  دق  لجرلا  نأك  نوثدحتت  مكنإ  - 

ةطرشلا هتداتقا  ام  اذإ  ًایح  دحأ  داع  لھو  - 
؟ يلاولا نوجس  ىلإ 

ةطرشلا ریبك  ىلإ  بھذنلف   ، نذإ - 
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 ! ىسعو لعل  رسفتسنل 

نلو همحري  نل  فیخملا  ينمرألا  اذھ  - 
 ! هنع لأسي  نم  محري 

ضعب ررق  كلذ  عمو   ، بقرتو تمص  داس 
مھھاوفأب نوددري  مھو  باھذلا  لاجرلا 

الجو فجترت  مھبولق  امنیب   ، بر )  اي  فطلا  )
نیسعاقتملاو نیلذاختملا  قشرت  مھنویعو 

 ! راقتحا تارظنب 
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ةئیھلا وذ  يطوؤانرألا  سراحلا  رجز 
دادحلا روفصع  عيدولا  باشلا  ةبعرملا 

ةباوب نع  دعتبي  مل  اذإ  هیلع  ضبقلاب  هددھو 
حرشي نأ  لواح  روفصع  نأ  مغرو  ةعلقلا . 

ضوبقم هدلاو  نأ  ةلیسو  لكب  سراحلل 
، سايردنأ ةجاوخلا  لتق  ةمھتب  املظ  هیلع 

حمسي ملو  اظیلغ  اظف  ناك  سراحلا  نأ  ریغ 
 . يلاولا ىلإ  هتملظم  ميدقتل  لوخدلاب  هل 

روفصع سلج  ةداح  سمش  ةعشأ  تحت 
دقل ؟  لعفي اذام  فرعي  ةلیمرلا ال  نادیم  يف 

محتقا نأ  ذنمف   ، ناكرب هیمدق  تحت  رجفنا 
اولقتعاو مايأ  ةثالث  لبق  مھلزنم  سسعلا 
قرحتو ملؤم  تمصب  يكبت  هتدلاوو   ، هابأ

برد لاجرو   ، ةلیل لك  ةنخاس  عومد  اھيدخ 
ةطرشلا ریبك  دنع  نم  اوداع  زیمامجلا 
مھھوجو يشت  سوؤرلا  يئطأطم 

ءاعدلاب جھلي  مھضعب  ىضم  ثیح   ، قافخإلاب
سمأو  ، لیكولا )  معنو  انبسح هللا   ) ددريو

 : ًایساوم رھزألا  خیش  هل  لاق 
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تلباقو تنذأتسا  دقل  ينب ...  اي  روفصع  اي  - 
نأ ضفر  هنكل   ، ًایصخش هتملكو  يلاولا 
مھیلع ضبقلا  يقلأ  نمم  يأ  نع  جرفي 

ىتح يزارتحا  ءارجإك  هابتشالا  لیبس  ىلع 
 . يقیقحلا مرجملا  ىلع  ضبقلا  متي 

ءادأل مھي  وھو  ممعملا  لجرلا  فاضأ  مث 
 : رھظلا ةالص 

هذھ نم  اًدج  ءاتسم  يسنرفلا  لصنقلا  - 
زجعلاب يلاولا  ةموكح  مھتيو   ، ةميرجلا

قلقي اشاب  يلع  دمحم  نأ  ودبيو   ، ریصقتلاو
وأ نییبوروألا  لصانقلا  بضغ  نم  اًریثك 

 . مھئایتسا

ةجاوخلاب يسنرفلا  لصنقلا  ةقالع  امو  - 
ىدحإ نانویلا  تسیلأ  ؟  ينانویلا سايردنأ 

، اًمامت رصم  لثم  ينامثعلا  ناطلسلا  تايالو 
 . ؟ يلاولل اًعیمج  مھاياعر  عوضخ  ينعي  ام 

لثم نویحیسم  نیینانویلا  نإ  ينب ...  اي  - 
نأ نظأو   ، ابوروأ ءانبأ  مھلكو   ، ةيواسنرفلا
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نيدلبلا راجت  نیب  ةكرتشم  حلاصم  ةمث 
 . رصم يف  نیمیقملا 

نادیم يف  سلجي  لازام  روفصعو   ، اذھ
نم ریغصلا  هبراشب  ثبعي   ، ازجاع ةلیمرلا 

اھراوسأب ةعلقلا  ىلإ  ونريو  رتوتلا  طرف 
 : عجوب لءاستيو  ملألا  هرصتعیف   ، ةقھاشلا
هذھ ءارو  ةایحلا  نوكت  فیك  ؟  يبأ اي  تنأ  نيأ 

هیتحار عفري  مث  ؟  ةیلاعلا ةفیخملا  راوسألا 
محرا مھللا  عومسم :  توصب  الئاق  ءاعدلاب 
ریبك قحما  مھللا   ، يلاولا شطب  نم  يبأ 
ضھني مث   ، نيرابجلا سسعلا  لكو  ةطرشلا 

بخصلاب ٍلابم  ریغ  هتیب  وحن  اًھجوتم 
 . نادیملا قرتخت  سورع  ةفزل  بحاصملا 

20www.jadidpdf.com



6

، ةعلقلا ناكرأ  لزلز  فیخم  خارص  قلطنا 
بالك تحبنو   ، اھرئاظح يف  مئاھبلا  تلفجف 

دیبعلاو مدخلا  عرسأو   ، نونجب ةسارحلا 
اشاب میھاربإ  هنبا  نكل   ، يلاولا حانج  وحن 
هسارح نم  ةبكوك  طسو  بابلا  مامأ  مھاقلت 

 : الئاق مھرھنو 

ةرم لوأ  هذھ  َوأ  ؟  مكلامعأ متكرت  اذامل  - 
اودوع ایھ ...  ؟  خارصلا اذھ  اھیف  نوعمست 

 . تاناویحلا اھيأ  مكلاغشأ  ىلإ 

دمحأ ریمألا  رغصألا  هقیقشل  سمھ  مث 
 : اًرخأتم حانجلا  لصو  يذلا  نوسوط 

لازامو  ، ةحبذملا ىلع  رھش  نم  رثكأ  ّرم  - 
هذھل ًاّبت  ةلیل ...  لك  سیباوكلا  عراصي  انوبأ 

 . ةایحلا

ّرھفكم هتفرغ  نم  يلاولا  جرخ  تاظحل  دعب 
هسأر نم   ، ةیمسرلا هسبالم  ًايدترم  هجولا 
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ىتح ةكوبحملا  ءارضخلا  ةمامعلا  تاذ 
وسكملا دلجلا  نیلعنلا  يوذ  هیمدق  صمخأ 

 . ةعماللا ةیناوجرألا  ةفیطقلاو  ورفلاب 
نود ماھفتسا  تارظن  الدابتو  هانبا  بجعتف 

ةكرحبو مالكلا .  ىلع  امھدحأ  ؤرجي  نأ 
يف سیئرلا  وھبلا  وحن  لجرلا  هجوت  ةعيرس 
امو  ، ةكبترم ىطخب  ناباشلا  هعبتف   ، ةعلقلا

ىتح  ، داتعملا هسلجم  يف  رقتسا  نإ 
هانبا فقو  امنیب   ، ةشیشلا مداخلا  رضحأ 
مل لیقث  تمص  ّطحف   ، مج بدأب  همامأ 

، ةشیشلا ةرقرق  توص  ىوس  هعطقي 
 : ربكألا هنبا  قمري  وھو  اشابلا  لأس  ةأجفو 

؟ سايردنأ دیسلا  ةیضق  يف  متلعف  اذام  - 
؟ مرجملاب متكسمأ  لھ 

 : میھاربإ لاقف 

عم هتاقیقحت  لصاوي  ةطرشلا  ریبك  لازام  - 
 . مھب هبتشملا 

لصنقلاف  ، هءازج لانیل  اًعيرس  لتاقلا  ديرأ  - 
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، كلذ يف  حليو  نیترم  ينراز  يسنرفلا 
نییسنرفلا نیب  طباورلا  قمع  نافرعت  امتنأو 

 . رصم يف  انھ  نیینانویلاو 

 : میھاربإ لصاوف 

لوصولا ةرورضب  مكومس  رماوأب  هغلبأس  - 
 . تقو برقأ  يف  يناجلا  ىلإ 

 : سماھ توصب  لاقو  میھاربإ  أرجت  مث 

نم بیبط  ءاعدتسا  نم  دب  ال  يتبأ ...  اي  - 
كخارصو مقافتت ...  ةلاحلاف  اسنرف ... 

 . ةدئفألا قزمي  يلیللا 

، نیتدھجم نینیعب  اشاب  يلع  دمحم  هیلإ  انر 
اھمئاوقب عفترت  ةكيرأ  ىلع  ىخرتسا  ثیح 

نم طاسبب  تیطغ  دقو   ، ضرألا نع  الیلق 
تشو لجأ ...  لجأ ...  يدنھلا .  ريرحلا 

رشع داز  دق  هرمع  نأب  ةكھنملا  هحمالم 
رمع يھ  فصنو  رھش  لالخ  يف  تاونس 

سافنأ بذجي  ىضم  ةعلقلا .  ةحبذم 
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مدخلا نم  ةثالث  ىلوت  امنیب   ، مھنب ةشیشلا 
ةرجحلا ىلإ  ءاوھلا  بلج  ةمھم  دوسلا 

عرذألا تاوذ  ةمخضلا  مھحوارمب  ةیمسرلا 
 . ةليوطلا

هینیع ّقیض  نأ  دعب  الیلق  هنبا  يلاولا  لمأت 
نم رياطتملا  ناخدلا  ةعسلل  ًابنجت  نیتینبلا 

 : شجأ توصب  لاقو  هفنأ 

ةدئاف امو  ؟  اسنرف نم  اذامل  میھاربإ ...  اي  - 
؟ نذإ انھ  ضبارملا  يلاطيإلا  بیبطلا 

 : لاق مث  باشلا  ددرت 

نع هزجعب  يلاطيإلا  بیبطلا  فرتعا  دقل  - 
يف نولوجتي  نيذلا  كیلامملا  حابشأ  ّدص 
مونلا ةذل  كیلع  نودسفیف  ةلیل  لك  كتفرغ 

 . قیمعلا

هنبا لأسیل  داعو   ، اًسأي هیتفش  يلاولا  ىول 
:

كل ّرسأ  لھ  ؟  ةرحسلا ریبك  يأر  امو  - 
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نلعأ مأ   ، جالعلا ىلإ  لصوت  لھ  ؟  ءيشب
؟ يلاطيإلا بیبطلا  لثم  هزجع  نع 

 : كبترملا باشلا  فتھف 

بلط هنكل   ، هزجع نع  نلعي  مل  ال ال ...  - 
 . هئالمز عم  رواشتلل  ىرخأ  ةلیلب  هل  حامسلا 

رحاس لكب  انیتأو  يتبأ  اي  مكرماوأ  انذفن  دقل 
هذھ روھظ  داز  لب  رمتسا  كلذ  عمو   ، میلع
ىتح نكلو   ، ةلیل لك  ةنوعلملا  حابشألا 

تررم سمأو  ؟  لحلا ام  انوربخي  مل  ةظحللا 
يغانلا ناكرش  ةرحسلا  ریبك  ىلع 

مل رمألا  نأ  ينربخأ  هنكل   ، هنم مھفتسأل 
ىلإ لوصولل  اًدھج  ولأي  هنأو ال   ، دعب حضتي 

 . ةعطاق ةجیتن 

 : ةیبصعب اشابلا  حاصف 

 . اًروف ةرحسلا  ریبك  ِعدتسا  نذإ ...  - 
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هقیقشو اشاب  میھاربإ  نذأتسا  ةعاس  دعب 
دقو  ، امھدلاو ىلع  لوخدلا  يف  نوسوط 

ریبك فقو  بولطملا .  لجرلا  امھعم  ابحطصا 
ةيروطسألا هتئیھب  يغانلا  ناكرش  ةرحسلا 

اذ ماوقلا  فیحن  اًنسُم  ادب  يلاولا .  يدي  نیب 
نیتقارب نيوادوس  نینیعو  ةثك  ةيدامر  ةیحل 
هنیمي يفو   ، ءادوس ةیقاط  هسأر  قوف  . 

نم ةباغف  ةیطنحلا  هترشب  امأ   ، سونبأ اصع 
هيرظان عزوي  وھو  اشابلا  هلأس  دیعاجتلا . 

 : هینبا نیب 

؟ لح ىلإ  متلصوت  لھ  - 

نم عشت  زوفلا  ةربنو  بدأب  لجرلا  باجأف 
 : هینیع

مكيدي نیب  لوثملاب  نذإلا  بلطأس  تنك  - 
هذھل عجانلا  لحلاب  مكرشبأل  مویلا 

 . ةلكشملا
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ةلصاوملا ىلع  هعجشو  يلاولا  هجو  للھتف 
 : هسأر نم  ةزھب 

عم ةليوط  تاشقانم  دعب  يلاولا ...  يدیس  - 
ةیلیللا سیباوكلا  لیلحتو  ةرحسلا  يئالمز 
مكنأ انقیت   ، مكتایح مكیلع  صغنت  يتلا 

ریثأت يذ  دوسأ  رحسل  نیتنس  ذنم  متضرعت 
اذھ ّكفو   ، فیخمو ديدش  هنكل   ، ءيطب
، اليوط اتقو  مزلتسي  هلاطبإو  رحسلا 

رحسلا اذھ  مكل  كاح  نم  نأ  ةصاخبو 
كیلامملا نم  رجاف  مرجم  لجر  نوعلملا 

يف نيرخآلا  نیمرجملا  عم  ةعلقلا  يف  لتُق 
 . يضاملا سرام  علطم 

يال ىلع  هتحارب  طغضي  وھو  اشابلا  حاص 
 : ةشیشلا

خرص يذلا  ناغودرأ  كولمملا  وھ  نذإ  - 
لبق ينوربخأ  امك  كالھلاو  ليولاب  يندعوتو 

ةصاصرلاب ةریخألا  هسافنأ  ظفلي  نأ 
؟ لحلا ام  نكلو   ، ةیضاقلا
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 : داح عیفر  توصب  لاقو  يغانلا  حنحنت 

يف روكذم  رحسلا  نأ  فرعي  مكومس  - 
اًمازل حبصیس  يلاتلابو   ، ميركلا نآرقلا 

میكحلا ركذلاا  تايآ  ةوالتب  رمأ  رادصإ  مكیلع 
حابصلا يف  ةعلقلا  فرغ  عیمج  يف 

متحتي امك   ، ًایموي ةعاس  ةدمل  ءاسملاو 
لك نیترم  كمون  ةفرغ  يف  روخبلا  قالطإ 
لبق ةیناثلاو   ، رجفلا ناذأ  دعب  ىلوألا   ، موي

 . ءاشعلا ناذأ 

اًرمأ ةمث  نأ  اشابلا  رعشف   ، ةأجف تكس  مث 
هعجشف  ، هلوق يف  لجرلا  ددرتي  اًمھم 

 : لاقو ةماستباب 

؟ ةرحسلا ریبك  اي  دعب  اذامو  - 

ىلإ ةعيرس  ةرظن  ىقلأو  الیلق  لجرلا  دھنت 
ةعاجشلا امھنم  دمتسیل  اشابلا  ّيدلو 

 : لاقو

بئذل ةئین  اًدبك  لكأي  نأ  مكومس  ىلع  - 
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نم ةرشابم  ةعمجلا  ةالص  بقع  نوللا  ّينب 
 . عوبسأ لك 

ىلإ هعذجب  ّمھو  هتسلج  يف  اشابلا  لدتعا 
 : زازئمشاب انجھتسم  حاصو  مامألا 

 ! ةئین بئذ  دبك  ؟  اذام تلق  ؟  اذام - 

رحسلا نم  عونلا  اذھ  انالوم ...  اي  فسألل  - 
بئذلا دبك  لوانتب  الإ  هلاطبإ  نكمي  دوسألا ال 

 . نوللا ّينب  بئذلا  نوكي  نأ  ةطيرش  ةئینلا ! 

ّرفم نكل ال   ، نابسحلا يف  نكي  مل  فرق 
تّمنو  ، قرألا تاباذعو  سیباوكلا  ةنعل  مامأ 
نع ةیخرتسملا  هتسلجل  يلاولا  ةداعتسا 

 : سأیب لءاستو   ، ماتلا هخوضر 

دبكلا هذھ  لوانتأ  لظأس  ىتم  ىلإ  - 
؟ ةنوعلملا

ىلإ الوعفم ...  ناك  اًرمأ  يضقي هللا  نأ  ىلإ  - 
 ! يالوم اي  ءاش هللا  ام 
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ىلإ انرو   ، يلاولا ّينیع  يف  مغلا  سدكت 
ةرظن نوسوط  نع  تدنف   ، ىسأب هینبا 
نفدي ضرألاب  میھاربإ  ذال  امنیب   ، قافشإ
روضحلا ىلع  تمصلا  لقث  املو  هینیع .  اھیف 

ضرع لصاوو  يغانلا  ناكرش  هعطق 
لاق ذإ   ، حابشألا ىلع  ءاضقلا  بیلاسأ 

 : قثاولا توصب 

حانجب كنیبجو  كینیع  كعدت  نأ  بجي  امك  - 
هایم يف  هجاضنإ  مت  نارھش  هرمع  سوواط 
ّمتت نأ  ىلع   ، ةيدنھ لباوتب  ةدوزم  ةیلغم 

ءاشعلا ةالص  دعب  ةلیل  لك  كعدلا  ةیلمع 
 . نیعوبسأ ةدمل 

ضيرملا وأ  روحسملا  لجرلا  سعتأ  ام 
يف مكحتت  يذلا  ءرملا  ىقشأ  امو   ، رحسلاب

ةحنجأو ةئینلا  بائذلا  دابكأ  هریصم 
ملستسملا سأیبو   ، ةیلغملا سيواوطلا 

نم اًقیمع  اًسفن  يلاولا  دش  ريداقملل 
 : نيزح توصب  لاقو  ةشیشلا 

؟ يغان اي  دعب  اذامو  - 
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 : ماتخلا ءادأب  لجرلا  لاقف 

ءایقتألا نوصلخملا  كؤابحأ  فقوتي  ّالأ  - 
ةالص لك  بقع  كل  ءاعدلا  نع  ءایقنألا 
هتمعن كیلع  متي  نأ  ىلوملا  ىلإ  اولھتبیف 
يف رفظملا  راصتنالاو  لجاعلا  ءافشلاب 

 . مونلا عم  ةیمویلا  كتكرعم 

فتھو ءامسلا  ىلإ  ىنمیلا  هتحار  عفر  مث 
 : ةياھنلا ةجھلب 

 . دعب نمو  لبق  نم  يفاشلا  وھ  هللاو  - 

ةرحسلا ریبك  مالك  نيديؤم  ناقیقشلا  متمت 
هحفنف  ، اًعدوم ىنحناو  هرھظب  عجارت  يذلا 

تالايرب ةءولمم  اًسیك  نوسوط  ریمألا 
ديدش مامتھاب  لءاستي  اشابلا  داعو   ، ةضفلا

:

يسنرفلا بیبطلا  حجني  نأ  ناعقوتت  لھو  - 
ریبك نإ  ؟  ةیلیللا حابشألا  هذھ  لتق  يف 

 ! امتعمس امك  رمألا  ةروطخ  دكؤي  ةرحسلا 
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ةینبلا وذ  ةماقلا  ریصق  ركبلا  نبالا  باجأف 
 : ةيوقلا

، دحأ ىلإ  انجتحا  ام  اھلتق  نكمي  اھنأ  ول  - 
نكلو  ، اھب نالیفك  انأو –  يخأ  نحنف - 

عمو  ، هسحن الو  هارن  ودع ال  اھنأ  ةلكشملا 
بیبطلا انیعدتسا  اذإ  ائیش  رسخن  نل  كلذ 

 . هب انعتساو  يسنرفلا 

ضیبألا هجولا  وذ  اشاب  نوسوط  فدرأو 
 : هقیقش لوق  اًززعم  ريدتسملا 

يف كلمن  ام  ىلغأ  يھ  يبأ  اي  كتحص  - 
 . ةایحلا هذھ 

يذلا رغصألا  هنبا  هجو  يف  اشابلا  مستباف 
أطأط مث   ، ةشایج ةيوبأ  ةفطاع  هل  ّنكي 

 : لاقو اًملستسم  هسأر 

 . ًایسنرف ًابیبط  ایعدتسا  نذإ ...  - 

ينحني وھو  لاقو  میھاربإ  هجو  حرشناف 
 : ًابدأت هدلاو  مامأ 
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لقأ ىلع  لصحأ  ىتح  بیبطلا  ضوافأس  - 
 ! رعس

 : اًرذحمو اًدكؤم  هتبابس  يلاولا  عفرف 

ذیفنت نع  ةظحل  ارخأتت  الو  افقوتت  نكلو ال  - 
يف روكذم  رحسلاف   ، ةرحسلا ریبك  رماوأ 

 . ميركلا نآرقلا 

دبكلا لوانت  نأ  مغر   : ) ازئمشم هسفنل  لاقو 
زوفلا نأ  الإ   ، جعزمو فرقم  رمأ  بئذلل  ةئینلا 

 (. ةاناعملا هذھ  قحتسي  قیمعلا  مونلاب 
هتريرس يف  لاقو  ركبلا  هنبا  ىلإ  رظنو 
ىتفلا اذھ  لخبلا  ملعت  نّمم  ًابجعتم ... 

؟ میھاربإ

 : ةرمآ ةجھلب  فدرأ  مث 

لتاق ةفرعم  ديرأ  يننأ  ةطرشلا  ریبك  غلب  - 
 . ةعرس ىصقأب  سايردنأ  دیسلا 

ّترم امنیب   ، رمألل ةباجتسا  هسأر  نبالا  ّكرح 
ركذت امدنع  قیض  ةمامغ  يلاولا  هجو  ىلع 
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هبلاطي وھو  يسنرفلا  لصنقلا  بضغ 
 . اًعيرس يناجلا  ىلإ  لوصولاب  ّاددشم 
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نيواقرزلا هینیعب  ةطرشلا  ریبك  لمأت 
ةرشع موربملا  ثكلا  هبراشو  نیتسرشلا 
مھعرذأ ةلبكم  نیعناخ  همامأ  اوفقو  لاجر 

، ةدحاو ةيديدح  ةلسلسب  مھروھظ  فلخ 
محللا ةحئار  مھداسجأ  نم  تحاف  دقو 

، رانلاب يكلاو  بيذعتلا  دعب  يوشملا 
، حربملا برضلا  راثآب  مھھوجو  تخطلتو 
لجرلا راوجب  يروسلا  نامجرتلا  فقو  امنیب 
 . ةمجرتلاب أدبیل  رماوألا  رظتني  بیھملا 
حالو  ، اطوس هانمیب  ةطرشلا  ریبك  كسمأ 

ناولألا تاذ  ةضافضفلا  هسبالم  يف 
يذلا هفیسو  ءاقرزلا  طئارشلاو  ءارمحلا 

ةیبرح ةكرعم  دوقي  نمك  هدمغ  يف  حيرتسي 
نیكھنملا لاجرلا  لوح  ّفليو  رودي  لظ  . 

، بعرم تمص  طسو  كاذ  زكليو  اذھ  عفصي 
 : ةأجف فتھ  مث 

برغملا ىتح  مكمامأ  يعافألا ...  دالوأ  اي  - 
؟ سايردنأ ةجاوخلا  لتق  مكنم  نم  اوفرتعتل 
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يذ دیسلا  ديدھت  لقن  نامجرتلا  ىلوت 
ةعرسب ةیبرعلا  ةغللا  ىلإ  ءارمحلا  ةرشبلا 

نم كرحتي  نأ  نود  نكل   ، ةدح رثكأ  ةجھلبو 
نامیلس نكل   ، دحأ بجي  مل  تاظحلل  هناكم . 

 : نھاو توصب  لاقو  أرجت  دادحلا 

نم لمعن  ةبالغ ...  نويرصم  نحن  يدیس ...  - 
اھیلع لصحن  يتلا  شیعلا  ةمقل  لجأ 

ةجاوخلاب ةلص  انل  سیلو  ةبوعصب ... 
 . هعم لماعتن  الو   ، سايردنأ

ةطرشلا ریبك  مدقأ   ، همالك ةمجرت  دعب 
هتحارب ىوھو  ةداح  ةرظنب  هقمرو   ، هوحن

 : حاصو هھجو  ىلع  ةظیلغلا 

لتاقلا تنأ  تنأ  تاناحلا ...  بیبر  اي  سرخا  - 
 . كریغ ال 

ّضوقت ىتح  لجرلا  ىلع  طوسلاب  لاھنا  مث 
نولبكملا هقافر  رثعتف   ، ءامغإلا نم  هناینب 

اًمرھ نیّلكشم  هقوف  اًعیمج  اوطقسو  هعم 
 ! ئرتھملا يرشبلا  محللا  نم 
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نامیلس اھلان  يتلا  مونلا  ةرتف  مدت  مل 
ام ناعرس  ذإ   ، ةعاس فصن  نم  رثكأ  دادحلا 

نيذلا دحأ  ریخش  ىلع  اًروعذم  ظقیتسا 
ةظحلل متعملا .  وبقلا  اذھ  يف  هعم  اورشُح 
نأو  ، ران نم  لبح  ىلع  ریسي  هنأ  دقتعا 
ةكبترملا هتكرحل  بحاصملا  رّفنملا  توصلا 

عاق تاذ  رئب  ىلإ  زفقلاب  هرمأي  لبحلا  قوف 
ام توصلا  اذھ  نأ  فشتكا  هنكل   ، لعتشم
ناك هنأو  نجسلا .  ءاقفر  دحأ  ریخش  الإ  وھ 
ري ملف  هینیع  كرف  جعزم .  سوباك  ةیحض 

يف هعم  نیّموكملا  هوجو  نم  هجو  يأ 
هافاج لجر  نم  لھ   ) سمھ هنكل   ، ةنازنزلا

ةبرطضم تاباجإ  هانذأ  تقلتف  ؟ )  مونلا
ىلع انرصنا  انبر   ) ءاعدب تمتُخ   ، ةنھاو

 « نیمآ  » ددري نأ  لبقو  نیملاظلا )  موقلا 
مالآ دباكي  ناویح  توص  هنأك  ريرص  َعمُس 
نجسلا باب  حتفو   ، قوفنلا نم  ریخألا  عزنلا 

يذلا لعشملا  نم  يوق  ءوض  عاعش  طقسف 
فلخ اوفقو  نيذلا  دونجلا  دحأ  هلمحي 

يوذ نیجاسملا  نویع  تكبترا  مھریبك . 
نیتوطخ ةطرشلا  ریبك  اطخ  ءيسلا .  ظحلا 
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يف نیبذعملا  هوجو  لمأتو  ةنازنزلا  لخاد 
 : لزلزم توصب  حاص  مث   ، ضرألا

؟ اوفرتعت نلأ  تاناویح ...  اي  اھ  - 

ةربنب حاصف   ، مالكلا ىلع  دحأ  ؤرجي  مل 
 : بيرغ حرفب  ةطولخم  ةرذنم 

سوؤر قوف  يلغملا  تيزلا  اوبكسا   ... نذإ - 
 . تاناویحلا ءالؤھ 

 : اًمكھتم فاضأ  مث 

لتاقلا وھف   ، دادحلا نامیلسب  رثكأ  اومتھاو  - 
.

نم يعامج  خارص  رجفنا  رصبلا  حمل  يفو 
 ! مالظلا راتسأ  قزمیل  لاجرلا 

10
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تسلج زیمامجلا  بردب  ةفشقتم  ةفرغ  يف 
لیست رطاخلا  ةدراش  دادحلا  روفصع  ةدلاو 

اھلافطأ امنیب   ، لیقث ٍّمھ  راھنأ  اھینیع  نم 
نوبغاشتيو نوحرميو  نوھلي  راغصلا  ةثالثلا 
رخآلاو نیحلا  نیب  ةديدش .  ةءاربب  اھمامأ 
حوحبم توصب  ملاظلا  ىلع  اھءاعد  عفرت 

لخد املف   ، نيزحلا تیبلا  ناردج  هل  نئتف 
مھنأ معزو  بذكلاب  لبرست  روفصع  اھیلع 
تقلطأ اھنأ  الإ   ، ًابيرق هدلاو  نع  نوجرفیس 

 : اًریمدت هترمد  ةرابع  هھجو  يف 

نوجس لخد  دحأ  نع  اًدبأ  عمسن  مل  - 
 ! ًایح جرخو  يلاولا 

 : ةلئاق اھسواسو  تدكأ  مث 

ىلإ مركم  رمع  دیسلا  يفنب  رمأي  ملأ  - 
ضعب تالسوت  مغر  ؟  نیماع لبق  طایمد 

، رمع دیسلل  سانلا  بح  مغرو   ، خياشملا
هوسلجأ نمم  وأ  هسلجأ  نم  هنأ  مغرو 

ملأ ؟  ماوعأ ةتس  لبق  رصم  شرع  ىلع 
ةعلط لك  هل  نوعباتلا  سسعلا  لقتعي 
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لاوحألا ءوس  نم  بضاغلا  بابشلا  سمش 
ىلإ اودوعي  الف   ، راعسألا عافتراو  ةیشیعملا 

؟ اًدبأ مھیلاھأ 

لكلاو مولظم ...  يدلاو  نكلو   ، يمأ اي  ىلب  - 
لتق ىلع  مدقي  فیكف   ، هتبیط ىدم  فرعي 

؟ سايردنأ ةجاوخلا 

 : ةرسحب تلاقف 

دایترا نمو  رمخلا  لوانت  نم  هترذح  مك  - 
 . بناجألا تارامخ 

 : اھلأسو اظوحلم  اًمامتھا  ىدبأف 

؟ كل لوقي  ناك  اذامف  - 

مث  ، ىرخأ ةرم  اھلعفي  نل  هنأب  يندعي  - 
يأ  ، ةعمجلا ةلیل  تلھ  املك  ّةركلا  دواعي 

هیلع قفشأو  هل  يثرأ  تنكف   ، الیل سیمخلا 
هیلع بوتي هللا  نأ  اًّرس  هل  وعدأ  وأ   ، تكسأو

.
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؟ نیتكست تنك  اذامل  - 

يتلا ةدیحولا  ةصرفلا  يھ  هذھ  ينب ...  اي  - 
مايأ لاوطف   ، هسفن نع  كوبأ  اھب  ّحوري  ناك 
نم ةشرولا  يف  ىقشي  وھو  عوبسألا 

 ! مكلجأ

 : ةیبصعب حاص 

سفنلا ال نع  حيورتلا  نإ  لاق  نم  نكلو  - 
؟ رومخلا عرجتب  الإ  متي 

، قافشإ ةرظنب  هتمر  امنإ   ، هتدلاو قلعت  مل 
 : ديدش ىسأب  لوقي  داعف 

سیمخ ال لك  ةناحلل  هباھذف  ٍلك  ىلع  - 
اذھ سايردنأ ...  ةجاوخلا  لتق  هنأ  ينعي 

 ! ملظ

تمغمغو  ، ةعوجوملا ةأرملا  درت  مل 
 ( رھظ البو  ددع  الب  اندالب  يف  نومولظملا  )
ءادغلا ماعط  دعتل  نوناكلا  لعشتل  تماق  مث 
قدت ةفینع  تاقرطب  اذإو   ، ةعبرألا اھئانبأل 
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ءاسنو هاوفأ  نم  قلطني  حایصو   ، بابلا
 : نيددرم بابلا  غارف  اوألم  لاجرو 

يف ةیقبلا  روفصع ...  مأ  اي  روفصع ...  مأ  اي  - 
يف تام  كجوز  نإ  نولوقي  مھنإ  كتایح ... 

 ! ةعلقلا نجس 
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تكب اًوت ...  تمتیت  ةلفطك  ةقرحب  ایلامآ  تكب 
رئاط تأر  مكو   ، نیسمخلا تزواجت  اھنأ  مغر 

تلاقو  ، ةرم ریغ  اھلوح  فرفري  توملا 
تايركذ ةریسأ  يھو  ةديدجلا  اھتفیصول 

 : ةمیمح

انیثأ ترداغ  ذنم  سايردنأ  ةجاوخلا  فرعأ  - 
ناك اًماع ...  نیثالث  لبق  ةرھاقلا  ىلإ  تیتأو 
يذلا وھو   ، ةليوط نینس  يرسلا  يبیبح 

 . هذھ ةعتملا  راد  سیسأت  يف  يندعاس 
نم روطأ  فیك  تفرع  ةنیمثلا  هحئاصنبو 

نع 500 بحلا  راوز  دادعت  داز  ىتح   ، يلمع
 . رھشلا يف  داترم 

؟ مادم اي  ِكلثم  نوینانوي  مھلك  لھو  - 

ارتلجنإو اسنرف  نم  لودلا ...  لك  نم  ال ...  - 
لك ةطلامو ...  صربقو  اینابسأو  ایلاطيإو 
رابغ رصم ال  يف  نیمیقملا  ابوروأ  لاجر 

يرادف اذل   ، بحلا لئاسم  يف  مھیلع 
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ىلع نيديزتسملاو  نیمورحملل  ةحوتفم 
فلأو ال الف  نويرصملا  نوحالفلا  امأ   ، ءاوسلا

.

 : اھتلأسو ةاتفلا  تبجعتف 

؟ يتدیس اي  اذامل  - 

مھنإ  ، قوذلا نوفرعي  نیيرصملا ال  نأل  - 
امك فالجألا  نیحالفلا  نم  ةعومجم 

 . اشاب يلع  دمحم  يلاولا  قحب  مھفصو 

دحاو سايردنأ  دیسلا  لتق  يذلاف  نذإ ...  - 
ریبك نلعأ  امك  فالجألا  نیيرصملا  ءالؤھ  نم 

 . ةطرشلا

 : ةقثاو ةربنب  تمغممغو  ززقتب  اھیتفش  تول 

بكترن ابوروأ ال  ءانبأ  نحنف  دیكأت ...  لكب  - 
 . هذھك ةعشب  لتق  مئارج 

ایلامآ مادم  ماوق  ألتما  تقولا  كلذ  يف 
نینیعب تعتمت  دقو   ، ًایبسن محللاو  محشلاب 
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نیتقیقر نیتفشو   ، نیتعساو نيوارضخ 
اھیفتك ىلع  لدسنم  معان  رفصأ  رعشو 
تلاقو ةفقاو  تبھ  ةأجف  ةباش .  ةاتفك 

ىنمیلاب يكسيولا  نم  اًسأك  لوانتت  يھو 
 : ىرسیلاب ةعمد  ففجتو 

عفد يذلا  وھ  سايردنأ  نأ  نیملعت  لھ  - 
يف انھ  اھب  میقن  يتلا  رادلا  هذھ  نمث  فصن 

؟ ةیكبزألاب يجنرفإلا  يحلا 

؟ كلذ ثدح  ىتم  - 

؟ دحاو ماعب  ةرھاقلل  تربانوب  لوصو  دعب  - 

 . هحور سّدقیلو  برلا  هل  رفغیلف  - 

ناخ  ) مسا اھیلع  قلطأ  يذلا  وھو  - 
جراخلا نم  اھئالط  ىلع  رصأو  تاذلملا ) 

 . رمحألا نوللاب 

 : تلاقو ةاتفلا  تمستبا 

تویبو رود  طسو  ًابیجع  اھرظنم  ودبي  اذل  - 
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 . يجنرفإلا يحلا  تیناوحو 

 : ایلامآ تلصاو 

دوسألا لالھ  دبعلا  ينادھأ  يذلا  وھو  - 
 . هتافو نم  عوبسأ  لبق 

فیظنت ىلوتي  يذلا  قالمعلا  ىلإ  تراشأو 
تحضوأ ةاتفلا  نكل   ، امھنم ًابيرق  ناكملا 

 : ةلئاق

 ! هلتقم نيدصقت  - 

، ةموھفم ریغ  تاملكب  ایلامآ  تمغمغف 
 : اھتلأسو ةفیصولا  تداعف 

؟ ةيرذلاب برلا  هقزر  لھو  - 

 : تلاقو  ، الیلق تدرش 

زواجتت نیلیھ ال  اھمسا  ةدحاو  ةنبا  هل  - 
يف هدعاست  تناك   ، ةنس ةرشع  ةنماثلا 
سمخ لبق  هتجوز  ةافو  دعب  ةناحلا  ةرادإ 
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 . تاونس

هلخدیلو  ، ىولسلاو ربصلا  برلا  اھحنمیلف  - 
 . ایلامآ مادم  اي  هتوكلم  يف 

فرغ يف  روطعلا  رثنتل  ةفیصولا  تضھن  مث 
لابقتسال اًدادعتسا  ةحیسفلا  ناخلا 

 . نيرباعلا قاشعلا 
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، ةقورسملا ةذللا  نئابز  رخآ  فارصنا  دعب 
امك اھسفن  ىلع  اھتفرغ  باب  ایلامآ  تقلغأ 

ضیبألا سیكلا  تجرخأو   ، ةلیل لك  لعفت 
ثیح  ، يدرولا اھناتسف  بیج  نم  يلمخملا 

ّدعت تضمو   ، ةلیللا دراومب  هیف  ظفتحت 
نم زفقت  ةداعسلاو  اھتحبر  يتلا  دوقنلا 
ةفیفخ تاقرطب  اذإو   ، نيوارضخلا اھینیع 

 : حیصت ةديدجلا  ةفیصولاو   ، بابلا ىلع 

بلطي ونایبلا  فزاع  مادام ...  اي  ةرذعم  - 
 . اًروف كءاقل 

ةینیسمخلا ةدیسلا  ىلع  ةشھدلا  تدب 
تلاقو  ، فوقعملا يروكذلا  فنألا  تاذ 

يعوبسألا هرجأ  هتیطعأ  دقل   ) اھسفنل
ةففأتم تضھن  مث  ؟ )  ىرج اذامف   ، سمأ
يبشخ قودنص  لخاد  سیكلا  تّسدو 

دسفي ذإ ال   ، اھريرس تحت  هب  ظفتحت  ریغص 
نع اھتوھش  عطق  نم  رثكأ  ءيش  اھجازم 

، ةلاصلا وحن  تھجوت  مث  دوقنلا .  دع  ةلصاوم 
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اھوحن ونري  دوسألا  لالھ  دبعلا  تحملف 
ىلع قالمعلا  هلكیھب  دنتسي  وھو  مامتھاب 
فقو نیح  يف   ، مامحلل هجاوملا  رادجلا 

ىنمیلا هتحار  اًعضاو  بحاشلا  لجرلا 
لاق بوطعملا .  ونایبلا  دسج  قوف  نانحب 

 : هینیع نم  ّلطت  ةریحلاو 

يف ونایبلا  راتوأ  نكل   ، مادم اًدج  فسآ  انأ  - 
 . عيرس حیلصت  ىلإ  ةجاح 

 : جاعزناب تفتھو  اھنیبج  تبطقف 

، نیموي لبق  مالكلا  اذھ  يل  تلق  دقل  - 
هذھ يف  مھفي  نم  ءاعدتساب  كتربخأو 

 . رومألا

ونایب فزاعب  قیلي  ءودھب  لوقي  لجرلا  داع 
 : نیتسلا زواجت 

نافرعي اھلك  ةرھاقلا  يف  طقف  نالجر  ةمث  - 
لوألا هتنایصو .  ونایبلا  حالصإ  ةیفیك 

يلاطيإ يناثلاو   ، ةلوقعم هراعسأو   ، ينانوي
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اًغلبم بلطیس  هنكل   ، لحارمب ةراھم  رثكأ 
 . اًریبك

 : تحاص مث  ًایلم  ایلامآ  تركفت 

ام ذخأیلو   ، يلاطيإلا عدتسا  نكیلو ...  - 
رادصإ نع  ونایبلا  فقوتي  الأ  مھملا   ، ءاشي

ةظحلل ولو  ةلیل  لك  ةلیمجلا  تاوصألا 
 . ةدحاو

 : ثيدحلا ءاھتناب  يشت  ةربنب  هتلأس  مث 

؟ هتشرو عقت  نيأ  - 

فلخ  ، يجنرفإلا يحلاب  انھ  نم  ًابيرق  - 
 . سايردنأ لحارلا  ةرامخ 

ةملك اھینذأ  تكص  امدنع  نزح  ةبون  اھترتعا 
، ملكتت نأ  نود  اھسأر  تزھف   ، لحارلا
حابرأ باسح  لصاوتل  اھتفرغ  ىلإ  تداعو 

 . ةلیللا
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كب صوغوب  لخد  يلاتلا  مویلا  حابص  يف 
يلع دمحم  ةفرغ  ديدش  بدأب  نایفسوي 

تاباطخلاو لئاسرلا  فلم  الماح  اشاب 
 « ةياغلل يرس   » هیلع رشؤملا  ديربلاو 
ةفرعمب الإ  هیلع  عالطالاو  هحتف  عونممو 

قوف فلملا  لجرلا  عضو  ًایصخش .  يلاولا 
يلاولا سلجم  نم  بيرق  ریغص  بتكم 

ببصتي قرعلاو   ، اًديدش ظیقلا  ناك  داتعملا . 
لاجرلا امنیب   ، لیحنلا بحاشلا  لجرلا  نم 
ةمخضلا مھحوارمب  ءاوھلا  بلجب  نوفلكملا 
ةيدجب مھماھم  نوسرامي  اشابلا  لوح 

 . هیلع نودسحي  يذلا  بوانتلابو  ةديدش 
ناملیھلا بحاص  مامأ  كب  صوغوب  ىنحنا 

 : لاقو

دقف  ، مكومس نذإ  دعب  يلاولا ...  يدیس  - 
ةوعدب يبصنم  مكحب  يسفنل  تحمس 

وھو  ، مكئاقلب فرشتیل  يسنرفلا  لصنقلا 
ةبحصب  ، لوخدلاب هل  نذإلا  رظتني  جراخلاب 

 . اشاب میھاربإ  ربكألا  مكلجن 
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ثبعي عرشو   ، تاظحلل يلاولا  بجعت 
ىلع ةعيرس  ةرظن  ىقلأ  مث   ، الیلق هرجنخب 
، تاباطخو لئاسر  نم  فلملا  تايوتحم 

 : الئاق مستباو 

 ! صوغوب اي  ثیبخ  ينمرأ  تنأ  - 

لصنقلا لخد  نإ  امو  اقفاوم .  هسأر  زھ 
ىدأ ىتح  يلاولا  نبا  فلخ  يسنرفلا 

ةماستباب حاص  مث  ةبجاولا  ةیحتلا 
 : ةیسامولبد

ةنیفس علقتس  يلاولا ...  يدیس  انسح  - 
ءاعدتسا اھبو   ، ةيردنكسإلا نم  اًدغ  ديربلا 

بیبط رھشأ  نامديرف  هینير  دیسلل  عيرس 
ىلع ءاضقلا  يف  صصختم  سيراب  يف 

 . ةیلیللا سیباوكلا 

كب صوغوب  قمرو  اًركاش  اشابلا  مستبا 
فشكت نانتماو  ركشب  ةنطبم  ةركام  ةرظنب 

دیسلاف  ، نیلجرلا نیب  ةقالعلا  قمع 
ذنم يلاولا  ةمدخ  يف  لمعي  كب  صوغوب 
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كرامج ةنازخل  اسیئر  تاونس  سمخ 
دمحم ردصأ  هتھازنو  هتءافكل  اًرظنو   ، طایمد

رومألاو ةراجتلل  اًرظان  هنییعتب  اًرارق  يلع 
ىنمیلا هعارذ  وھو  اھموي  نمو   ، ةیجنرفإلا
ابوروأ لود  عم  تاقالعلا  عیمج  صخي  امیف 
هتسلج يف  اشابلا  لدتعا  اھتاصصخت .  لكب 

ةیسراف ةداجسب  ةوسكملا  ةكيرألا  قوف 
لأس مث   ، ةرسآ ةیناویحو  ةیتابن  فراخز  تاذ 

صوغوب ىلإ  هینیعب  ونري  امنیب   ، لصنقلا
رئازلا درل  تاصنإلا  ىلع  امھثحل  میھاربإو 

 : يسامولبدلا

تربانوب روطاربمالا  شویج  تلصو  نيأ  - 
؟ نآلا

 : راخفب لصنقلا  باجأف 

ابوروأ يف  راصتنالا  ولت  راصتنالا  ققحي  هنإ  - 
ایسور رصیق  قحمیس  ًابيرقو   ، اھلك

 . وكسوم محتقيو  يناثلا  الوقین  سرطغتملا 

 : اقفانم فدرأ  مث 
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میظعلا روطاربمالا  نأ  مكومس  ملعت  لھ  - 
متدلو يذلا  هسفن  ماعلا  يف  دولوم  تربانوب 

ظوظحم وھف  اذل  ماع 1769  يف  يأ  ؟  هیف
 . هتوكلم يف  هاعري  برلاو 

لاق لصنقلا )  اھيأ  صیخرلا  قافنلاب  الھأ  )
تجرفنا دقف  كلذ  عمو   ، هسفنل اشابلا 

املك هتداعك  ةثكلا  هتیحلب  ثبعو  هريراسأ 
ةرم لءاستو   ، ظيرقت وأ  ءانث  هعماسم  برطأ 

 : ىرخأ

هبورحو ةئيرجلا  هتارارقل  ةضراعم  دجي  الأ  - 
؟ ةديدعلا

لدابتو  ، هدلاو لاؤس  نم  میھاربإ  شھدنا 
نأ لبق  ةعيرس  ماھفتسا  ةرظن  لصنقلا  عم 

 : ریخألا بیجي 

يسنرفلا بعشلاف  يلاولا ...  يدیس  اًدبأ  - 
انھ كبحي  امك  طبضلاب   ، تربرانوب بحي  هلك 

میقي نم  لكو  نويرصملا  نوحالفلا 
ينب نم  دیعصلاو  ةيردنكسإلاو  ةرھاقلاب 
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يف ةراضحلاو  مدقتلا  ناعنصت  امتنأ  ابوروأ . 
هیت لكب  خيراتلا  ركذیسو  هلك ...  ملاعلا 

دق رشع  عساتلا  نرقلا  علطم  نأ  باجعإو 
ردنكسإلا دھع  ذنم  نیتدایق  مھأب  يظح 

 . ربكألا

طرف نم  اًرارمحا  يلاولا  ةرشب  تدادزا 
ذیبن سأك  ميدقتب  همداخ  رمأو   ، حيدملا

يلاولا بطاخو  ةصرفلا  زھتنا  يذلا  لصنقلل 
 : كب صوغوب  نم  ةدعاسملا  نابلطت  هانیعو 

حاتتفاب مكومس  يل  اوحمست  نأ  وجرأ  - 
يسنرفلا ثاثألا  داریتسال  رھزألاب  لحم 

 . هعیبو

ةراجتلا رظان  رمأو  روفلا  ىلع  يلاولا  قفاو 
 : الئاق

ىلع بئارض  يأ  اوضرفت  ال  صوغوب ...  اي  - 
 . تاونس سمخ  ةدمل  لصنقلا  ةداعس 

 : لاق نأب  دازو 
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ةدع كنم  ينتقي  نم  لوأ  نوكأ  فوسو  - 
انتجوزف  ، رخافلا يسنرفلا  ثاثألا  نم  عطق 

نانفلا هعدبي  امب  ةمرغم  مناھ  ةنیمأ 
ملاع يف  تاراكتبا  نم  يسنرفلا 
 . شايرلاو ثاثألاو  تاشورفملا 

هئانحنا يف  غلابو   ، اًركاش لصنقلا  ىنحنا 
يتلا ةیسرافلا  ةداجسلا  فرط  لبقیل 

يف هب  لومعم  وھ  امك  اشابلا  اھیلع  سلجي 
 . اًرداغم فرصنا  مث   ، ينامثعلا لوكوتوربلا 

56www.jadidpdf.com



14

يلع دمحم  ضھن   ، لصنقلا فارصنا  بقع 
، ةذفانلا وحن  هجوتو  لقاثتب  هناكم  نم 
دھجملا مھلمع  ةسرامم  نع  مدخلا  فقوتف 

هنأ نوكردي  اوناك  ذإ   ، ءاوھلا بلج  يف  دیلبلا 
ونري ةعاس  فصن  نع  ديزي  ام  كانھ  لظي  دق 
يلاولا داتعا  دقل  ديدش .  زیكرتب  قفألا  ىلإ 
ءيش هب  ّملأ  املك  تايركذلا  ةقناعم  ىلع 
ناك امك  اذھ  يرایتخالا  هافنم  يف  هيرك 

هيدعاسب دنتسا  ةداع .  رصم  ىلع  قلطي 
لبج حفس  لمأتو  ةذفانلا  ةفاح  ىلع 
لئاھ دسجك  همامأ  ضبارلا  مطقملا 
هتجعزأ ةمحرلا .  فرعي  يفارخ ال  ناویحل 
مورحملا يبارتلا  هنولو  ةیئاھناللا  هتوسق 

 « ةلوق  » لابج رظنم  داعتساف   ، ةرضخلا نم 
لفط وھو  وھليو  حرمي  ناك  ثیح  لوضانألاب 
هتباتناف  ، امھفطعو هيدلاو  ةياعرب  لومشم 
يضاملا ةآرم  يف  هسفن  ىأرو   ، نینح ةصغ 

ىلع اقوفتم  لابجلا  دوعص  يف  اًرھام  ًایبص 
نیب للستلا  يف  هتعاربل  نایبصلا  هیسفانم 
ودبي اذامل  بجعتو   ، ةفیثكلا راجشألا  تاباغ 
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دقل ؟  رارضخالا نم  اًمورحم  الحاق  مطقملا 
راجشألاب ةوسكم  ةلوق »   » لابج تناك 

بیطي فیكف   ، حورلا شعنت  يتلا  ةرھدزملا 
مث ؟  رضخأ لبج  الب  ةنيدم  يف  شیعلا 
ةنوعلم ريداقم  ةيأ  بيرغ ...  رطاخ  همھد 

رضخلا لابجلا  نضح  نم  هتلشتنا 
رحبلا ئطاش  ىلع  ةعساشلا  يعارملاو 

رصم ىلإ  هب  تفذقو  ةیبوروألا  هتنيدم  يف 
لھ ؟  ةيومدلا اھتاعارصو  اھئارحصو  اھفافجب 

شحوملا لبجلا  اذھ  ةعارزب  رمأي  نأ  نكمي 
نم هیف  ّلطي  موي  يتأیس  لھ  ؟  يساقلا

لك يف  ةرضخلا  هانیع  حفاصتف  هرصق  ةذفان 
ىوأم لبجلا  اذھ  نوكي  نأ  نكمي  الأ  ؟  ناكم
لك هدراطت  يتلا  ةیلیللا  كیلامملا  حابشأل 

ةطخ حجنتس  لھو  ؟  ةحبذملا ذنم  ةلیل 
يف ةئینلا  بائذلا  دابكأو  يغانلا  ناكرش 

؟ ئناھلا مونلا  دایطصاو  حابشألا  هذھ  قحم 
 ... عومسم ریغ  توصب  مغمغو  ًاّیلم  ركفت 

لبج ةعارزب  يرماوأ  ردصأس  ام  اًموي 
 . مطقملا
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ظقیتسا مویلا  كلذ  لیل  فصتنم  دعب 
لوسر هلصو  امدنع  اًروعذم  كب  صوغوب 
هتلباقمل اًروف  باھذلاب  هبلاطي  يلاولا  نم 
هینیع نع  مونلا  رابغ  ضفن   ، ةعلقلا يف 

، هب امھكرف  هدي  رھظ  نم  ةیبصع  ةكرحب 
ةریظحلا نم  سرفلا  جارخإب  همداخ  رمأو 

هنطاب امنیب   ، قالطنالل اًعيرس  اھدادعإو 
يف هدسج  رشحي  وھو  قلقب  لءاستي 

ّدج اذام   ) ءادوسلا ةفیطقلا  نم  لاورس 
يحلاب يراد  نم  يلاولا  ينیعدتسي  ىتح 
ترھظ لھ  ؟  اًحابص ةثلاثلا  يف  يجنرفإلا 
هنم تقرسف  ةفاثكب  ةیكولمملا  حابشألا 
يلاعلا بابلا  نم  نامرف  لصو  لھ  ؟  مونلا

 (. ؟ ةئجافم ىّمُح  نم  يناعي  لھ  ؟  هتلاقإب

قرتخا ةكلاح  ةملظ  طسو  هسرف  ًایطتمم 
ةیكبزألا نم  برتملا  قيرطلا  كب  صوغوب 

ذإ  ، قئاقد رشع  نم  لقأ  يف  ةعلقلا  ىتح 
ىطخلا عرستل  ةرم  ریغ  سرفلا  زمغ 
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تارایت ىقلت  دقو   ، اھضكر يف  يضمتو 
امو  ، لیحرلل دعتسي  ليربأ  نأ  مغر  دراب  ءاوھ 

ةیسیئرلا ةلاصلا  ىلإ  سارحلا  هلخدأ  نإ 
ًاباھذ اھعطقي  يلع  دمحمب  ئجوف  ىتح 

ةبرطضم باصعأو  رھفكم  هجوب  ًابايإو 
يذ هرجنخ  ىلع  ةوقب  ضبقت  هتحارو 
طقاستي امنیب   ، نیمثلا يجاعلا  ضبقملا 

ىلع ةتبثملا  لعاشملا  نم  ثعبنملا  ءوضلا 
اشابلا هجو  ىلع  ضرألا  نم  بيرق  عافترا 

نأ صوغوب  رعشو  ةراثإو .  اًضومغ  هديزیف 
 ! ةعلقلا يف  تلعتشا  رانلا 

ةفیطقلا نم  ًاینب  الاورس  ًايدترم  اشابلا  ناك 
افطعمو يقشمدلا  ريرحلا  نم  اًمازحو 

شھنت يتلا  قرألا  بكانع  مغرو  دوسأ ... 
 . داحلا امھقيرب  ادقفت  مل  هینیع  نأ  الإ   ، هنایك

هردتباو ةیحت  وأ  ةحفاصم  نود  هلبقتسا 
 : ةیبصع ةجھلب  الئاق 

بابلا رماوأ  ذفنن  نأ  انل  نآ  صوغوب ...  اي  - 
باھولا دبع  نبا  ىلع  ًابرح  ّنشنو  يلاعلا 
ةباصع مھنإ  ةريزجلا ...  هبش  يف  هعابتأو 
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اورطیس بولقلا  ظالغ  ءادشأ  ٍلاجر  نم 
، ةّرونملا ةنيدملاو  ةمركملا  ةكم  ىلع 

سانلا ىلع  ةبصعتملا  مھءارآ  اوضرفو 
 . ينامثعلا ناطلسلا  ىلع  نایصعلا  اونلعأو 

 : ةیبصع لقأ  ةجھلب  مث 

، اليوط ةناتسألا  تلطام  يننأ  فرعت  تنأ  - 
جعزأ اذھو   ، اًدعتسم نكأ  مل  يننأل 

نآلاو  ، دیكأت لكب  اًریثك  ينامثعلا  ناطلسلا 
بتتسا نأ  دعب  رماوألا  ذیفنت  نم  رفم  ال  ... 

 . ةسورحملا رصم  يف  يل  رمألا 

هتمامع كبحو   ، اًحایترا ةیلاملا  رظان  دھنت 
 : عوشخ ةربنب  سمھو   ، اًدیج ءاضیبلا 

 . ذفنن نحنو  نورمأت  مكومس  - 

انل نيأ  نمف   ، ةفلكمو ةليوط  برح  اھنإ  - 
فرعت تنأو  ؟  داتعلاو حالسلاو  لاملا  ریبدت 
 ! دحاو حالس  عنصم  اھب  سیل  رصم  نأ 

 : اشابلا فتھ  دري  نأ  لبقو 
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 ! تقو عرسأ  يف  ةصروب  فلأ  ریبدت 70  ديرأ  - 

؟ ةديدج بئارض  ضرفن  لھ  - 

 : ددرت الب  باجأف 

تائف لك  ىلع  بئارض  ررقنلف  لجأ ...  - 
هعم ةفأر  الف  عفدلا  ضفري  نمو   ، بعشلا

ردنبھاش وأ  رھزألا  خیش  ناك  ول  ىتح 
 ! راجتلا

 : لاق مث   ، ًاّیلم كب  صوغوب  ركفت 

ىلع بئارضلا  ةبسن  ديزن  ول  مكيأر  ام  - 
؟ طابقألا راجتلا 

 : لاقو  ، ىلوألا ةرملل  يلاولا  مستباف 

كنأ الإ   ، صوغوب اي  يحیسم  كنأ  مغر  - 
ءايرثألا خضري  امدنعف  يكذ ...  ةیلام  رظان 

نم ةملسملا  ةیبلغألا  عاصنتس   ، طابقألا
اًرارق يل  بتكا  ایھ ...  ءارقفلاو ...  ءاینغألا 
، تاراحلا لخادم  ىلع  قلعیلو   ، كلذب
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عراوشلا يف  نودانملا  هب  قلطنیلو 
دجاسملا يف  ربانملا  ىلعو  ءایحألاو 

 . سئانكلا يف  تاولصلاو 

هتاحارتقا لصاوو   ، حيدملاب صوغوب  ىشتنا 
قمري وھو  لاقف   ، يلاولا اضر  نم  ديزتسیل 

 : دیبعلا سارحلا  دحأ 

عنصم لیغشت  اندعأ  ول  مكومس  يأر  ام  - 
يأ كلمن  نحنف ال   ، قالوبب ةیبرحلا  قراوزلا 

؟ يبرح لوطسأ 

عضوو لجرلا  نم  برتقاو   ، اشابلا شھدنا 
همالك ةحص  كردي  وھو  لاقو  هفتك  ىلع  هدي 

:

تربانوب هسسأ  يذلا  عنصملا  دصقت  - 
؟ هلیحر دعب  قلغأو 

يسنرفلا سدنھملا  هانب  يدیس ...  اي  لجأ  - 
قراوزلا ةعانص  ىلوتي  فوسو   ، وریف »  »
ةرفاظلا مكبرح  يف  اھنوجاتحت  يتلا 
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هذھ لقنت  مث   ، ةريزجلا هبش  يف  ةلبقملا 
ىتح لبإلا  روھظ  ىلع  ًءازجأ  ًءازجأ  قراوزلا 

اھعیمجت متیل   ، رمحألا رحبلا  ىلع  سيوسلا 
تربانوب لعفي  ناك  املثم  رحبلا  لزنتو  كانھ 

 ! هدونجو

راصتنالا ءالیخو  اقفاوم  هسأر  يلاولا  زھ 
 : الئاق هرمأو  هرعاشم  غدغدت  لبقملا 

يذلا يسنرفلا  سدنھملا  عدتسا  نذإ ...  - 
 ! ءاطعلا هل  لزجأو  هّدیش 

طرفأ نل  زنك  صوغوب   ) هسفنل يلاولا  لاق 
ربخیل سارحلا  دحأ  فلد  ةأجفو  اًدبأ .)  هیف 
رظتني جراخلا  يف  ةطرشلا  ریبك  نأ  يلاولا 
صوغوب بجعتف   ، اشابلا يدي  نیب  لوثملا 
مستبا يلاولا  نكل   ، ةرايزلا تیقوت  نم  كب 
وھ ةطرشلا  ریبكف   ، لوخدلاب هل  نذأو 
لوثملا وأ  لوخدلا  قحب  عتمتي  يذلا  دیحولا 

نقيأ قباس .  نذإ  وأ  دعوم  نود  يلاولا  مامأ 
ریبكب اذإو   ، ام اًرمأ  كانھ  نأ  صوغوب 

ةعبرأ مدقتي  نيواقرزلا  نینیعلا  يذ  ةطرشلا 
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نیفطقم اولمح  دقو  هعابتأ  نم  لاجر 
نم ءادوس  ةقرخب  امھنم  لك  يطغ  نيریبك 
حئاور امھنم  تحاف  نیح  يف   ، لیقث شامق 

حولت ةیحرسم  ةكرحبو   ، نخاس مد 
 : لاقو لجرلا  ىنحنا  راصتنالاب 

مدقتأ نأ  ينفرشي  يلاولا ...  يدیس  - 
مكيديأ نیب  عضأو  يناھتلا  صلخأب  مكومسل 

كیلامملا اياقب  نم  اًمرجم  نیتس  سوؤر 
درمتلا اولواح  نيذلا  ودبلا  نم  مھعابتأو 

 . دیشرلا مكمكح  ىلع 

، فطقم لك  نع  ءاطغلا  عفرب  هلاجر  رمأ  مث 
ةعيرس ةرظن  ىقلأو  الیلق  يلاولا  برتقاف 

تصلقتف  ، ةعوطقملا سوؤرلا  ىلع 
ىدص هعماسم  يف  ددرتو   ، ةظحلل هحمالم 
مھلك هموصخ  تدابأ  صاصر  تاقلطل  عجوم 

حاشأو هداؤف  ضبقناف   ، ةدحاو ةلیل  يف 
قیلعتب ارمآ   ، دعتباو ةيدارإ  ةكرحب ال  هدیب 

يدؤملا قيرطلا  يف  بارحلا  ىلع  سوؤرلا 
ىلإ اھلاسرإو  اھناذأ  عطق  دعب  ةیكبزألا  ىلإ 

ينادلاو يصاقلا  ملعي  ىتح   ، لوبنطسا
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درمتلا يف  ركفي  نم  لكل  دوسألا  ریصملا 
 ! يلاولا ىلع 

ددمتو  ، ةیسیئرلا ةكيرألا  وحن  هجوت  مث 
درشو هھجو  تامسق  تنال  دقو   ، ءودھب

ًابلاط مدخلا  دحأ  ىلإ  ریشي  نأ  لبق  تاظحلل 
راضحإو ةشیشلاو  راطفإلا  ماعط  دادعإ 

قوف نم  رمحألا  عمشلاب  موتخملا  فلملا 
نانتماب هتیلام  رظان  قمري  امنیب   ، بتكملا

طرفأ نل  زنك  صوغوب   ) هتريرس يف  ددريو 
 : هل لاق  مث  اًدبأ )  هیف 

ديربلا ةنیفس  عم  هريدصت  بجي  فلملا  اذھ  - 
ىلإ اھنمو   ، مویلا ةيردنكسإلا  ىلإ  ةھجتملا 

لوبنطسا يف  مظعألا  ردصلا  ةيراتركس 
 . اًعبط وھ  امك  اقلغم 
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روفصع ىلع  يجرارفلا  سيوع  ضقنا 
راد نم  وندي  نأ  لبق  اًضرأ  هطقسأو  دادحلا 
يف سمھو  رمحألا .  بردلاب  ةطرشلا  ریبك 

 : هقوف ئفكنم  وھو  هنذأ 

لتقت نأ  ديرت  ؟  روفصع اي  نونجم  تنأ  لھ  - 
 ! نیكسلا اذھ  تاھ  ؟  ةطرشلا ریبك 

لطأ يذلا  ماقتنالا  ررش  نأ  روفصع  كردي  مل 
، میمحلا هقيدص  ّهبن  راھنلا  اذھ  هینیع  نم 

ارداغ نأ  دعب  هبحاص  بقاري  لظ  يذلا 
رانلاب سيوعل  روفصع  حاب  دقل  ىھقملا . 

 : لاق امدنع  هردص  يف  ةججأتملا 

بيذعتلا ةأطو  تحت  اًملظ  تام  يبأ  نإ  - 
 . ديدشلا

 : بورخلا لوانتي  وھو  سيوع  فدرأف 

ىلع مثجت  ءادوس  ةباحس  راص  ملظلا  - 
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ىلع اشابلا  سلج  ذنم  ةسورحملا  ءامس 
 . اھشرع

لك ةرامخلا  ىلع  ّرمي  يدلاو  نأل  لھ  - 
ةجاوخلا لتقب  اًمھتم  حبصي  عوبسأ 

؟ سايردنأ

ةلیللا يف  كانھ  ناك  هنأ  هظح  ءوس  نم  - 
 . ةموؤشملا

 : حاصو روفصع  دتحاف 

رثك بناجأ  كانھ  ناك   ، هدرفمب نكي  مل  - 
هب اوكسمأ  اذاملف   ، نیيرصملا نم  ةنفحو 

؟ طقف وھ  هدحو 

سمھ نیتیلسع  نینیعو  ةقفش  ةرظنب 
 : يجرارفلا سيوع 

تلقتعا دقل  روفصع ...  اي  كیلع  ّنوھ  - 
هذھ يف  ةرامخلا  داور  نم  ةتس  ةطرشلا 
عم نولماعتي  اوناك  نيرخآ  ةعبرأو  ةلیللا 

 . سايردنأ ةجاوخلا 
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مھلك دحاو ...  يبنجأ  مھنیب  دجوي  نكل ال  - 
 ! نويرصم

 : اًرخاس سيوع  بقعف 

 ! نیطایشلا نحنو  ةكئالملا  مھ  - 

 : ةیبصعب روفصع  لاقف 

 . يبأ الإ  عیمجلا  نع  اوجرفأ  مھنكل  - 

جرخي نأ  اًدج  ردانلا  نمف   ، بیط مھظح  - 
مھنأ مغر   ، ًایح يلاولا  نوجس  نم  دحأ 
ةدش نم  نیھوشمو  نیمطحم  اوجرخ 
نیمأ ءاقسلا  نم  تعمس  امك  بيذعتلا 

 . يلخاودلا

 : داح میمصتب  لاقو  روفصع  داع 

میظعلا هللاو  ةطرشلا ...  ریبك  لتقأس  - 
مرجملا يحیسملا  ينمرألا  اذھ  هلتقأس ... 
 ! اًملظ لتقلا  ةمھت  يبأب  قصلأ  يذلا 
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وفص تّركع  ةئجافم  ةنخاس  حاير  تبھ 
سيوع رارق  يف  رثؤت  مل  اھنكل   ، راھنلا

ذیفنتلا ةعاس  ّتلح  املف   ، روفصع ةبقارمب 
نأ لبق  هقيدصب  كاسمإلا  نم  سيوع  نكمت 

 . ةكلھتلا ىلإ  هب  يدوت  ةقامح  بكتري 
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اًمھاس ىضمو  اًركاش  هقيدص  روفصع  ّعدو 
هیبأ ةثج  اونفد  ثیح   ، رصنلا باب  رباقم  وحن 

ةجئاھلا بالكلا  حابنب  هبأي  ال  نیموي .  لبق 
تاحیصب متھي  الو   ، ةملظملا ةلیللا  كلت  يف 
تاقفد ىقلتي  يھاقملا .  يف  نینارھسلا 

ىلإ ةبسنلاب  ام  دح  ىلإ  دراب  ءاوھ  نم  ةيرط 
هحور الیلق  شعتنتف   ، ويام نم  تقولا  اذھ 
هرھظب اًدنتسم  ءاصفرقلا  سلج  ةبذعملا . 
ةرھاسلا موجنلا  المأتم  ةربقملا  رادج  ىلإ 
تايركذلا رایتل  اًملستسم  ءامسلا  يف 
اًدیعتسم نجشلاو .  ىسألاب  ةمعفملا 

 . هیبأب هتقالع  خيرات  نم  ةعيرس  تاطقل 
نأ لبق  ميركلا  نآرقلا  هئرقُي  ناك  فیك  ّركذت 

لمكي مل  وھو  بّاتكلا  ىلإ  هب  بھذي 
رھزألاب هقحلأ  فیك  مث   ، دعب ةسماخلا 

دحأ حبصي  نأ  ًاینمتمو  اًددشم  فيرشلا 
لثم ّينب  اي  نكتلو   ) اًددرم لضافألا  هئاملع 
راطعلا نسح  وأ  يواقرشلا  دبع هللا  خیشلا 

 . اھنونفو ةدادحلا  ةفرح  هّملع  فیك  ركذت  (. 
ةمئادلا هتحیصنو  ّيخسلا  هدلاو  نانح  ّركذت 
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ایندلا يف  نیینسحلا ...  لاني  بیطلا  )
كراعش ةبیطلا  نكتلف   ، روفصع اي  ةرخآلاو 
اًركنتسم لءاستو  سانلا )  عم  كلماعت  يف 

قیقر ناسنإ  بكتري  نأ  نكمم  لھ  بضغب : 
فیك بجعت  مث  ؟  هذھك لتق  ةميرج  هلثم 

ىلع بظاويو  نآرقلا  ظفحي  ناك  هلثم  لجرل 
نم رسیت  ام  دصتقيو   ، دجسملا يف  ةالصلا 

، جحلا ىلإ  باھذلاب  هتایح  ملح  ققحیل  هلام 
لك رمخلا  ةرقاعم  يف  ددرتي  كلذ ال  عمو 
هل لاق  مكو  دشرلا .  دقفي  ىتح  عوبسأ 
سیمخ لك  الإ  ةرامخلا  داترأ  انأ ال   ) اًرربم

ملظلا نم  يبضغ  ران  اھیف  ئفطأل 
اي كل  مسقأ  نكل   ، انتایح يف  يرشتسملا 
امدنع اقلطم  رمخلا  لوانتأ  نل  يننأ  روفصع 

مارحلا هتیب  ىلإ  جحلا  ةمعن  ينحنمي هللا 
ةضور ةرايزب  يحور  شعنأو   ، ةمركملا ةكمب 
ركذتي ةرونملا .)  ةنيدملاب  ميركلا  لوسرلا 

نیب هسأر  ّسديو   ، تمصب يكبيو  ةرسحب ... 
ةریصق ةوفغل  ملستسیف   ، اًسئاي هیتبكر 

مخضأ ةحنجأ  اذ  المج  ًایطتمم  هابأ  اھیف  ىري 
، ءامسلا وحن  هب  عفتري  مطقملا  لبج  نم 

 ( انكرتت ال  يبأ ...  يبأ ...   ) ًايدانم فتھیف 
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اي  ) ىدنلاو ىدصلاب  افلغم  هیبأ  توص  هئیجیف 
ةیكبزألا ةكرب  دنع  ينرظتنا  روفصع ... 

ةديدج ةشرو  حتفنل   ، ةدادحلا تاودأ  كعمو 
 (. كانھ
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نذأتسا ويام  رھش  مايأ  دحأ  ةریھظ  يف 
ةلباقم يف  كب  صوغوبو  اشاب  میھاربإ 

 : سماھلا هتوصب  يناثلا  لاق  ثیح   ، يلاولا

يسنرفلا لصنقلا  يلاولا ...  يدیس  - 
ناديري رصمب  نانویلا  راجت  ریبك  هتبحصبو 

 . مكومس يديأ  نیب  لوثملاب  فرشتلا 

نالجرلا لخد  نإ  امو   ، يلع دمحم  امھل  نذأ 
سلجم مامأ  امھنم  لك  ىنحنا  ىتح 

بدأب الئاق  يسنرفلا  لصنقلا  ردابو   ، يلاولا
:

يرجت اذكھ  مكومس ...  ركش  فلأ  فلأ  - 
رصم ةيالول  لیبنلا  مكمكح  لظ  يف  ةلادعلا 

.

 : همدقیل هقفارم  ىلإ  راشأ  مث 

راجتلا ریبك  نیتنطسق  دیسلا  اذھ  - 
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ليزج مكل  مدقیل  ءاج  رصمب  نیینانویلا 
 . نافرعلاو ركشلا 

عزوي وھو   ، اشاب يلع  دمحم  مستباف 
، كب صوغوبو  میھاربإ  هنبا  نیب  هتارظن 

نیتنطسق دیسلا  ةنادب  نأ  ظحال  ثیح 
ليدبت مدخلا  دحأ  ىلوت  امنیب   ، روصتلا قوفت 

ءادأب اشابلا  لاق  مث   ، ةشیشلا تارمج 
 : میخف توصو  يحرسم 

دیس اي  ملعتلو  لصنقلا  ةداعس  اي  ملعتلف  - 
لبق مونلا  عیطتسأ  نكأ  مل  يننأ  نیتنطسق 
دقل سايردنأ ...  موحرملا  لتق  نم  فرعن  نأ 
، موؤشملا ربخلاب  كب  صوغوب  ينغلبأ 

ةطرشلا ریبك  ىلإ  يرماوأ  تردصأف 
لعفلابو يناجلا .  ىلع  ضبقلا  ةعرسب 

، اًنسح ًءالب  يدنع  ةطرشلا  لاجر  ىلبأ 
اولصوت طقف  نینثا  نیعوبسأ  فرظ  يفو 
انرماوأ انردصأ  اذكھو   ، مرجملا لتاقلا  ىلإ 

 . اًروف همادعإب 

دقو  ، ًاباجعإ هسأر  يسنرفلا  لصنقلا  ّكرح 
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نم اھلان  ةمسوأو  نیشاینب  هردص  ّنيزت 
 : ًایصخش تربانوب  روطاربمإلا 

يذلا برلا  ركشنلو   ، مكومس كلذ  فرعأ  - 
لتاقلا ىلع  ضبقلا  ةطرشلا  ریبك  مھلأ 

مكل مدقأ  تئج  اذل   ، ةعرسب دادحلا  نامیلس 
مكومسف  ، صاخلا يركشو  يتموكح  ركش 

نانویلا لھأ  عمجت  يتلا  طباورلا  قمع  ملعي 
 . اسنرف عم 

 : ءيش لكب  میلعلا  ةربنب  يلاولا  لاقف 

نونواعتي نویسنرفلا  راجتلاف   ، اعبط فرعأ  - 
يف انھ  ریثك  رومأ  يف  نانویلا  راجت  عم 

 . يدلب

 : اًعيرس لصنقلا  بقعف 

دقو  ، انل مكتياعرو  مكومس  لضف  نم  اذھ  - 
 . سايردنأ ویسم  ةیضق  يف  ایلج  كلذ  ىدبت 

فقو يذلا  اشاب  میھاربإ  وحن  رادتسا  مث 
 : سمھو  ، يلاولا ةرضح  يف  اًعشاخ 
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ينغلبي اشاب  میھاربإ  مكلجن  ناك  دقل  - 
ةميرجلا هذھ  يف  قیقحتلا  تاروطت 

صرح يل  دكؤيو   ، لوأب الوأ  ةعشبلا 
يف يناجلا  ىلإ  لوصولا  ىلع  مكومس 

ضومغو فورظ  مغر  نكمم  تقو  برقأ 
 . ةميرجلا تاسبالمو 

نبالا ىلإ  ریشي  وھو  اًدكؤم  صوغوب  بقعف 
 : بألاو

 . دسألا كاذ  نم  لبشلا  اذھ  - 

دعب اًرخافم  لاقو  اًدكؤم  هسأر  اشابلا  ّزھف 
 : ةشیشلا نم  اقیمع  اًسفن  بذج  نأ 

ريدج بوھوم  باش  اشاب  میھاربإ  اننبا  - 
 . ةقثلاب

 : الئاق نیینانویلا  راجتلا  ریبك  وحن  هجوت  مث 

يئازع غلبت  نأ  نیتنطسق  دیس  اي  كوجرأ  - 
ةرسأ ىلإو  رصم  يف  نیینانویلا  لك  ىلإ 

 . سايردنأ موحرملا 
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نأ يسنرفلا  لصنقلا  كردأ  ةرابعلا  هذھب 
، نيدبلا هقیفر  ىلإ  راشأف   ، تھتنا ةلباقملا 

افرصناو ةداجسلا  فرط  البقیل  اینحنا  ثیح 
هینیعب يلع  دمحم  عبات  امنیب   ، نيركاش
نیینانویلا راجتلا  ریبك  يتیلإ  ةكرح  ًابرغتسم 
قلطأف  ، ةنيدب ةأرما  يدھنك  نازتھت  امھو 
صوغوب لوھذ  طسو  ةیلاع  ةكحض  ذئنیح 

 ! میھاربإو
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، ةلیللا هذھ  هرخآ  نع  تاذلملا  ناخ  ألتما 
ذفاونلا حتف  تامداخلا  ضعب  تلوتو 
حیباصمو عومشلا  نم  ديزملا  لاعشإو 
ةزافلا نھادحإ  تلمحو   ، نیسوریكلا

ءام نم  اھب  ام  تّریغو  اھتلسغو  ةیجاجزلا 
ىلإ اھتداعأ  مث  ةديدج  اًروھز  اھیف  تعضوو 
يف ضبارلا  ونایبلا  قوف  داتعملا  اھناكم 

نأ دعب  ةیسیئرلا  ةلاصلا  نم  رسيألا  بناجلا 
امك ناخدلاو .  ةبرتألا  راثآ  هنع  تضفن 

نم ریبك  ددع  حتف  ىلع  تايرخأ  تمدقأ 
لالھ دبعلا  ادبو   ، يكسيولاو ذیبنلا  تاجاجز 

خبطملا مامأ  ةبیھملا  هتفقو  يف  دوسألا 
مادم تحرفو   ، ناخلا رّاوزل  يلایخ  سراحك 
ىلإ قفدتت  يتلا  لاومألاو  ماحزلاب  ایلامآ 

نكل  ، سوؤكلا يف  رمخلا  ّتبُص  املك  اھبیج 
ةجاوخلا لتقم  لوح  لادجلاو  شاقنلا 

ىلع نئابزلا  مادقإ  الیلق  الطع  سايردنأ 
، ةقلغملا فرغلا  ىلإ  تارھاعلا  باحطصا 

ةریبكلا ةیبعشلاب  ناخلا  ةبحاص  تئجوفو 
ةرسحب تفتھو   ، لیتقلا اھب  عتمت  يتلا 
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ةعساولا ةلاصلا  يف  نئابزلا  طسوتت  يھو 
 : ةلیطتسملا

فورعم سايردنأ  دیسلا  نأ  ملعأ  نكأ  مل  - 
 . اذكھ عیمجلل 

ةرخاس ةكحض  ويردناباب  رجاتلا  قلطأف 
 : لاقو ةبضتقم 

نكل ایلامآ ...  مادم  اي  معن  عیمجلل  فورعم  - 
 ! نظأ ال لكلا ...  نم  بوبحم 

يف ّىلجت  اًجاعزنا  ناخلا  ةدیس  تدبأ 
لوانتت يھو  هتبطاخو  ةيدحتملا  اھترظن 

 : ذیبنلا نم  اًسأك 

كتراجت ذقني  ملأ  ؟  اًميرك الجر  نكي  ملأ  ؟  مل - 
؟ ويردناباب دیس  اي  ام  اًموي  ةرھاقلا  يف  انھ 

؟ تیسن مأ 

فنألاو فیحنلا  هجولا  وذ  رجاتلا  لبقأف 
 : سمھو رادلا  ةبحاص  وحن  ببدملا 
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، ةظھاب دئاوفب  انضرقي  ناك  هنكلو  ىلب  - 
، مویلا يرالات  ينیطعي 1000  نأ  لقعي  لھف 

كولیش هنإ  ؟  ماع دعب  نیفلأ  اھذخأيو 
 . ثيدحلا نانویلا 

 : الئاق روضحلا  دحأ  لخدتف 

دقو  ، برلا هل  رفغي  نأب  ُعدنلف  ةعامج ...  اي  - 
انغلبأ امك  اشابلا  همدعأو  هباقع  مرجملا  لان 

انراجت ریبكو  يسنرفلا  لصنقلا  ةداعس 
 . نیتنطسق دیسلا 

 : ٍّدحت ةربنبو  ثبخب  ويردناباب  لءاستف 

لاومأ نيأ  نذإ ...  ؟  نیلجرلا متقدص  لھو  - 
ةدیحولا هتنبا  نیلیھ  دكؤت  ملأ  ؟  سايردنأ
هیف ظفتحي  يذلا  سیكلا  دجت  مل  اھنأ 
قودنصلل رثأ  يأ  ىلع  رثعت  مل  امك  ؟  دوقنلاب

، هترامخ يف  هئبخي  ناك  يذلا  يبشخلا 
تالمعلاو بھذلاو  رھاوجلاب  ئلتمي  يذلاو 

؟ هتنبا تنلعأ  امك  ةیضفلا 
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تاماھفتسا تقلطناو   ، تامھمھ تلع 
ةطرشلا ریبكل  تاماھتا  تھجوو   ، تانیمختو
هجوتتس اھنإ  ایلامآ  مادم  تلاقو   ، هناوعأو

يسنرفلا لصنقلاو  نیتنطسق  دیسلل 
لاومأ نع  راسفتسالا  امھنم  بلطتل 

مت لھو  ةنیمثلا  هتاینتقمو  سايردنأ 
ةأجفو ؟  اھافخأ لتاقلا  نأ  مأ   ، اھعاجرتسا
ينیع نم  قلطنت  ةقبش  ةرظنب  ترعش 

قشترتو عومجلا  قرتخت  لالھ  دبعلا 
تمتك اھنكل   ، اھب تحرفف   ، اھيدھنب مھسلاك 

مل ةيوثنألا  اھتزيرغ  نأب  تنقیتو  اھرعاشم 
يف اھب  نوتفم  دوسألا  قالمعلاف   ، بذكت
قشاعلا دبعلا   ) ةقثب اھسفنل  تلاقو   ، تمص

مث ةرورضلا .)  دنع  كاتف  حالسو  نیمأ  مداخ 
يذ ّنسُملا  ونایبلا  فزاع  ىلإ  اھدیب  تراشأ 

ىقیسوملا تثعبناف   ، ءارفصلا ةرشبلا 
نأ ایلامآ  تكردأف   ، ةيادبلا يف  ةمعانلا 

حیلصتلا دعب  لاح  لضفأ  يف  راص  ونایبلا 
اتانوس فزع  ىلإ  ةأجف  ّلوحت  مث   ، طبضلاو
روضحلا لعفناف   ، نفوھتیبل رمقلا »  ءوض  »

، ةطیشن تاكرحب  مھداسجأ  تجھوتو 
هسأك عفري  وھو  حاصف  ويردناباب  ردابو 
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 : ةوشنب فزاعلا  ًابطاخم 

ةرم لوأ  هذھ  ریبكلا ...  اننانف  اي  وووفارب  - 
يف رمقلا »  ءوض   » اتانوس اھیف  فَزعُت 

رشع ذنم  اھعدبأ  نفوھتیب  نأ  مغر  ةرھاقلا 
 ! تاونس

 : اًمكھتم لءاستو  هنذأ  يف  مھدحأ  سمھف 

نع نوفرعي  نیيرصملا  نأ  نظت  لھو  - 
؟ ائیش هتاتانوسو  نفوھتیب 

ترم قلعي  نأ  لبقو   ، ويردناباب هقھقف 
اھترخؤم يف  اھصرقف  ةرھاع  هراوجب 

رمخلا تبعلو   ، ةنجام ةكحض  تقلطأف 
نادبألا يف  ةوھشلا  تلعتشاو   ، سوؤرلاب
لاجرلا قوطو   ، ىقیسوملا تاعاقيإ  ىلع 

، عداخملا ىلإ  نھب  اوراسو  مھنب  اياغبلا 
يف ةيواز  رخآ  ىلإ  سايردنأ  حبش  عجارتف 

 ! تاذلملا ناخ 
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نم مايأ  ةدع  دعبو   ، ويام رھش  فاصتنا  عم 
تقرتخا  ، دادحلا نامیلس  مادعإ  ربخ  نالعإ 

ةبرع لیصألا  ةعاس  نيرصقلا  نیب  عراش 
لجر ضارغأ  لمحت  زوجع  ةلغب  اھرجت  وراك 

هلمحت امو  ةبرعلا  ىأر  نم  لك  يسنرف . 
رباع سیل  مداقلا  بيرغلا  نأ  دكأت  عاتم  نم 
ونري لجرلا  امنیب   ، میقیل ءاج  امنإو   ، لیبس
سانلاو تیناوحلاو  عماوجلاو  تویبلا  ىلإ 

نم هنوفرعيو  مھفرعي  هنأك   ، بيرغ نانحب 
بردلا ةراح  ىلإ  لوصولا  دنعو  لبق . 
ءادوس ةيراج  ةبرعلل  تدصت   ، رفصألا

 : ةللھم تحاص  مث   ، اھتفقوأ

ىلع دمح   فلأ  لراش ...  ةجاوخلا  - 
 ! ةمالسلا

سأب ةيرصم ال  ةجھلب  لاقو   ، لجرلا مستبا 
 : اھب

؟ كلاح فیك  ةتوقاي ...  - 
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 : يقیقح مامتھاب  تلءاستف 

؟ تلصو ىتم  - 

ةمداقلا بكرملا  تسر  ثیح   ، لیلق لبق  - 
 . قالوب ءانیم  يف  ةيردنكسإلا  نم 

اًزنك دجو  نمك  اھوحن  هجوتو  ةبرعلا  نم  زفق 
.
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يف ىلوألا  هتلیل  لراش  ةجاوخلا  ىضق 
يمیحسلا تیبل  ةھجاوملا  ةميدقلا  هراد 

نینحلا هایم  نم  دوزتي   ، رفصألا بردلا  ةراحب 
دقل يلاوخلا .  مايألا  ىركذ  دیعتسيو 

رادلا ءالخإ  يف  يسنرفلا  لصنقلا  هدعاس 
نأ لبق  ربتعم  غلبمب  اھنكاس  ضيوعتو 

 . سيراب نم  دفاولا  ماسرلل  اھكلام  اھرجؤي 
نالوانتي امھو  لصنقلا  هلأس  ءاسملا  اذھو 

 : رمحألا ذیبنلا 

ةدوعلا ىلع  تررصأ  اذامل  لراش ...  ویسم  - 
؟ اًديدحت رادلا  هذھ  ىلإ 

 : لاقو لراش  ةجاوخلا  مستباف 

هذھب اًمیقم  تنك  اذإ  الإ  ةرھاقلا  قوذتأ  ال  - 
يئاقدصأ لبقتسأو  أرقأو  مسرأ  رادلا ... 

لبق تاونس  عست  اھیف  تشع  دقل   ، اھب
 . اًرسق رصم  ةرداغم  ىلع  يرابجإ 
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 : ةتوقاي ىدان  مث 

 . هتوقاي اي  رخأت  ءاشعلا  - 

نم ةفشر  وسحي  وھو  لاقو  لصنقلا  كحض 
 : ذیبنلا حدق 

ةمداخ ىلع  لوصحلا  تعطتسا  فیك  - 
؟ ةعرسلا هذھب 

 : لاقو لراش  ةجاوخلا  هقھق 

ينجرخي نأ  لبق  ةميدق  ةفرعم  اھنإ  - 
بنذ نود  ةبیطلا  دالبلا  هذھ  نم  يلاولا 

 . تینج

 : اًعيرس درطتسا  مث 

لصنقلا ةداعس  ليزجلا  يركش  كل  رركأ  - 
نع لودعلاب  يلاولا  عانقإ  تعطتسا  كنأل 
ةرم ةدوعلاب  يل  حامسلاو  قباسلا  هرارق 

 . ةزيزعلا يترھاق  ىلإ  ىرخأ 
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 : اًرذحم هتبابس  عفرو  لصنقلا  كحضف 

، كل ولحي  امك  ةمات  ةيرسب  ركفت  نأ  كیلع  - 
عم ةسایسلا  يف  مالكلاو  كايإ  نكلو 

 ! نانف اي  ىرخأ  ةرم  نیيرصملا 

حدق لوانتي  وھو  حاصو  هتبوت  لجرلا  نلعأف 
 : ذیبنلا

لوقي امك  نونزحي  الو  ةسایس  ال  - 
دجملاف نفلا ...  وھ  يقابلا  نويرصملا ... 

 . لصنقلا يزيزع  اي  نفلل 
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يلع دمحم  ىعدتسا  راح  موي  حابص  يف 
، ةعلقلاب مكحلا  رقم  ىلإ  میھاربإ  هنبا  اشاب 

ةریبك ةعاق  يف  سلجي  جازملا  قئار  ناك 
ةنادزمو تاحاسملاو  میسقتلا  ةقسانتم 

نم ىلدتت  يسنرفلا  ثاثألا  نم  عطقب 
ةءاضم ةمخض  لاتسيرك  ةفجن  اھفقس 

، ريزنخلا محش  نم  ةعونصملا  عومشلاب 
ةاطغم ةكيرأ  ىلع  هسلجم  ذختا  دقو 

نم طویخب  ةجوسنم  ةرخاف  ةریثو  ةشمقأب 
ضعب لوانتيو  ةشیشلا  نخدي   ، بھذلا
میھاربإ هیلع  لخد  نإ  امو   ، فیصلا هكاوف 

 : مامتھاب يلاولا  هلأس  ىتح 

؟ كرابخأ ام  اھ ...  - 

 . دمحلا  - 

؟ ةمھملا تزجنأ  لھ  - 

 : لءاستو نبالا  كبتراف 
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؟ ةمھم ةيأ  - 

عم نویفألا  ةعارز  ةقفص  تزجنأ  لھ  - 
؟ كترمأ امك  يزیلجنإلا  لصنقلا 

ةربنب باجأو   ، كبتراو  ، نبالا هجو  ردكت 
 : هسفن نع  عفادملا 

، دینعو عامط  يزیلجنإلا  لصنقلا  اذھ  - 
اًدج ةریبك  ةبسن  ىلع  لوصحلا  ىلع  رصيو 

 . ةقفصلا ةمیق  نم 

 : ةدحب لاقو   ، ةیساق ةرظنب  يلاولا  هجدح 

، يل اًدج  ةحبرم  نویفألا  ةراجتف   ، نكیلو - 
نيأ نم  نكلو   ، رصم يف  هعرزن  نأ  بجيو 

؟ نویفألا يواقت  لصنقلا  بلجیس 

دنھلا ةكرش  قيرط  نع  ناغفألا  دالب  نم  - 
 . ينغلبأ امك  ةیقرشلا 

 : لاقو الیلق  ركفتف 
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ىلع ةیكاطنأ  ةنيدم  نم  اھبلجي  اذاملو ال  - 
ةرشتنم نویفألا  ةعارزف  ؟  ضیبألا رحبلا 

هیطاعت نولضفي  كارتألا  نأل   ، كانھ
 . ابوروأ ىلإ  هريدصتو 

 : الئاق هیتفش  لبق  هیفتكب  میھاربإ  ىفن 

ةراحلا قطانملا  نأل  امبر  نكلو   ، يردأ ال  - 
يذ دیجلا  نویفألا  ةعارزل  ةزاتمم  ةئیب 

 . لوصحملا ةریفو  ةيوقلا  روذبلا 

؟ امتلصوت اذام  ىلإو  - 

 : الئاق سمھو  الجخ  هرصب  ضغ 

 . اننیب شاقنلا  فقوت  دقل  ءيش ...  ال  - 

موتكم بضغ  ىلع  اشابلا  حمالم  تصلقت 
رمأ مث   ، عومسم ریغ  توصب  مغمغو 

ةرداغمب هعبصإ  نم  ةراشإب  سارحلا 
نوداطصي نيذلا  كئلوأ  مھیف  نمب   ، ةعاقلا
ءاوھلا رایت  ةمخضلا  مھحوارمب  هومسل 

 . ةراحلا تاراھنلا  يف  درابلا 
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برطضاو هدلاو  كولس  نم  میھاربإ  بجعت 
هینیعب ةداحلا  هیبأ  ةرظن  تلظ  ذإ   ، هداؤف

بلط اشابلا  نكل   ، هل بعر  ردصم  نیتینبلا 
، ةكيرألا ىلع  هراوجب  سلجي  نأ  هنبا  نم 

دادزي هبلق  بیجو  امنیب  مج  بدأب  لعفف 
، ًابناج ةشیشلا  يال  عضو  نأ  دعبو  اناقفخ . 

 : میكحلا ةربنب  يلع  دمحم  لاق 

ثالثلا حئاصنلا  هذھ  ىلإ  اًدیج  تصنأ  - 
يدعب نم  رصم  مكحب  عتمتست  فیك  فرعتل 

 . لقالق وأ  تاصغنم  نود 

 : هیبأل لاقو  حایتراب  میھاربإ  دھنت 

كلذ عمو  زيزعلا ..  يبأ  اي  كل  رمعلا  لوط  - 
 . ةیغصم ناذآ  يلك 

هنبا وحن  هعذجب  لامو  الیلق  اشابلا  لدتعا 
 : سمھو

لصانقلا ءاضرإ  میھاربإ ..  اي  عمسا  - 
نمضتل مھألاو  لوألا  فدھلا  وھ  ةیبوروألا 
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يتحیصن هذھ  ءودھب .  رصم  مكح  يف  كءاقب 
ةرثؤملا ةيوقلا  لودلا  لصانق  ةصاخ   ، ىلوألا
لودلا كلت   ، ایسورو اسنرفو  ارتلجنإ  لثم 
تدارأ اذإ  يمكحب  ةحاطإلا  عیطتست  يتلا 

 . ةرابجلا شویجلا  كلمت  يھف   ، تممصو
يباجيإلا لعفلا  در  كسفنب  تيأر  دقو 

انمدعأ اننأ  هانربخأ  امدنع  اسنرف  لصنقل 
قثيو أدھي  ىتح  سايردنأ  لتق  يذلا  مرجملا 

ریبكلا هرورس  كسفنب  تدھاش  امك  انب . 
حامسلا ىلع  تقفاوو  هءاجر  تققح  امدنع 
ىلإ لراش  يسنرفلا  ماسرلا  ةدوعب 

ذنم هتدعبأ  يننأ  مغر  ىرخأ  ةرم  ةرھاقلا 
 . تاونس تس 

؟ هتدوعب مكومس  تحمس  اذاملو  - 

 : لاقو ثبخب  يلاولا  مستبا 

يأ تاياھن 1805 ،  يف  هداعبإب  ترمأ  دقل  - 
يف ةطلسلا  ةمق  يئالتعا  ةرتف  ةيادب  يف 
يف اًدج  ةرتوتم  كاذنآ  عاضوألا  تناكو   ، رصم
، نودسفيو نورمآتي  كیلامملاف   ، لكك دلبلا 
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نوینامثعلاو نوصبرتيو  نوركمي  زیلجنإلاو 
، يدض لمعي  ناك  لكلاف   ، نودناعيو نوضفري 
وأ ةضراعم  يأ  هجاوأ  نأ  متحملا  نم  راص  اذل 

ناكو  ، ةدشلاو مزحلاب  يل  نیضراعم 
راكفأل ّجوري  لراش  يسنرفلا  ماسرلا 

يرصم لجر  رصم  مكحي  نأب  بلاطت  ةمادھ 
يل رمألا  بتتسا  نآلا  نكل   ، اھئانبأ نم 
اذل  ، هریغ وأ  لراش  نم  رطخ  الف   ، اًمامت
رادصإ يسنرفلا  لصنقلا  ينم  بلط  امدنع 
ةرھاقلا ىلإ  ةدوعلاب  ماسرلل  حمسي  وفع 

ةصرف اھتدجو  لب   ، ددرتأ مل  هلمع  ةسراممل 
يننأ مغر   ، يل هءالو  نمضأ  ىتح  تقفاوو 

مدعب ماسرلا  مازتلا  ةرورضب  لصنقلا  تربخأ 
 . نیيرصملا عم  ةسایسلا  يف  مالكلا 

بقعیل  ، الیلق تمصو  قمعب  سفنت  مث 
 : سفنلاب ریبك  دادتعاب  يشت  ةيرخسب 

ىلع رداق  لجر  اھلك  رصم  يف  دجوي  لھو  - 
لاجر وأ  راجت  وأ  نیحالف  درجم  مھنإ  ؟  اھمكح
لثم بعش  ةدایقو   ، لقأ الو  رثكأ  ، ال  نيد

ةوقلا كلتمي  لجر  ىلإ  ةجاح  يف  نیيرصملا 

94www.jadidpdf.com



اذھو  ، ءاھدلاو ةكنحلاو  ةراھملاو  مزحلاو 
، ةرملاب نیيرصملا  نیب  رفوتم  ریغ  لجرلا 

لجر مھمكحي  وأ  اھمكحي  مل  هنأ  لیلدلاو 
 ! تفرع امك  نینسلا  تائم  ذنم  يرصم 

 : اًدكؤم هیبأ  ىلإ  میھاربإ  ددوتف 

 . يبأ اي  مكومس  مزاحلا  مكاحلا  معنو  - 

هثيدح لمكأو  نانحب  هنبا  فتك  يلاولا  تبر 
 : دشأ ةيدجب 

رصم مكحب  معنت  يك  ةیناثلا  ةحیصنلا  امأ  - 
بضغ بنجت  يھف   ، تالكشم نود 

ردصلا ىلإ  برقتلاو   ، ينامثعلا ناطلسلا 
ةيالو مكحن  نحنف   ، عاطتسملا ردق  مظعألا 
مھأ تناك  ول  ىتح   ، ةینامثعلا تايالولا  نم 

نأ َسنت  الو   ، ىنغ اھرثكأو  اھربكأو  تايالولا 
، يننوتقمي لب  يننوبحي  مھسفنأ ال  كارتألا 

انامرف اوردصتسا  فیك  اًدیج  ركذت  تنأو 
ىسوم نییعتو  ماوعأ  ةسمخ  لبق  يتلاقإب 
ينكلو  ، ينم الدب  رصم  ىلع  ًایلاو  اشاب 
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مھنامرف تطقسأ  ىتح  مھتغوارو  مھتعدخ 
نلو  ، فیسلاب رصم  تحتف  انأف   ، موؤشملا
ّينب اي  اًدیج  ملعاو   ، فیسلاب الإ  اھنع  ىلختأ 
لكب لاملاب  مھؤارش  نكمي  موق  كارتألا  نأ 

 . ةلوھس

ماعلا دھشملا  نم  يرصملا  بعشلا  نيأو  - 
؟ يدلاو اي 

 : الئاق شجألا  هتوصب  اشابلا  هقھق 

نیيرصملا نإ  ؟  میھاربإ اي  دصقت  بعش  يأ  - 
هذھو  ، اذل ةلھجلا .  نیحالفلا  نم  ةعومجم 

لماعتت نأ  بجي   ، ةثلاثلا ةحیصنلا  يھ 
ىوس ديرت  تاناویح ال  مھفصوب  مھعم 

ىلع مھكھنت  نأ  كیلعو   ، لسانتلاو ماعطلا 
عیطتست ىتح  ةمحر  الب  مھعمقتو  ماودلا 

ةلماك ةرطیس  مھیلع  ةرطیسلاو  مھضيورت 
 . ةمئادو

؟ رھزألا خویشو  راجتلا  ىتح  - 
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نيدلا لاجر  رمثتسي  يوقلا  مكاحلا  - 
دق ةثراوتملا  مھتعیبطب  مھو   ، هحلاصل
تناك ًايأ  ناطلسلا  ةألامم  ىلع  اوداتعا 
رابكلا راجتلا  امأ   ، هبراشمو هتاھاجتا 

ظفاحي يذلا  يوقلا  مكاحلا  عم  مھتحلصمف 
نمضيو مھحابرأ  نم  ديزيو  مھتراجت  ىلع 

 . مھلاومأ سوؤر  نامأ  مھل 

لبق مركم  رمع  تیفن  يبأ  اي  اذامل  نذإ  - 
بیقنو راجتلا  رابك  نم  سیلأ   ، نیماع

؟ فارشألا

ةراثإ ىلإ  أجل  هنكل  دیكأت ...  لكبو  ىلب  - 
ةماعزلاب ملحي  هنإ  انتارارق ...  دض  ةماعلا 

يف نیيرصملا  كارشإو  ىروشلاب  بلاطيو 
دقل تاھیھ ...  نكلو  ةرادإلاو ...  مكحلا 

اشاب يلع  دمحم  رجح  يف  رصم  تطقس 
 . كیبأ ةيرقبع  لضفب  دبألا ...  ىلإ  هترسأو 

 . يبأ اي  تنأ  ةذفلا  ةيرقبعلا  معنو  - 

ةقیشر ةكرحب  ضھنو   ، اشابلا مستبا 
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، ةقثاو ةتباث  تاوطخب  ةذفانلا  وحن  هجوتو 
هلأسو هیلإ  تفتلاف   ، هلظك میھاربإ  هعبتف 

 : ةأجف

؟ ّينب اي  مطقملا  لبج  يف  كيأر  ام  - 

لاقف  ، بیجي اذامب  فرعي  ملو  نبالا  كبترا 
 : اًرسفتسم

؟ يدلاو اي  دصقت  اذام  - 

كردي نل   ) هسفنل لاقو  يلع  دمحم  مغمغ 
ةلوق  » يف يبرت  نم  الإ  رضخألا  نوللا  ةمعن 

!(«

 : ةيدجب لاقو  هنبا  هجو  يف  هتبابس  عفر  مث 

، ثالثلا حئاصنلا  هذھ  ىسنت  نأ  كايإ  - 
ةفصب يزیلجنإلا  لصنقلاب  كتقالع  حّحصو 

يف نویفألا  ةعارز  ةقفص  هعم  مربتلو  ةماع 
 ! ةصاخ ةفصب  رصم 
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نزحلا عجري  نل  روفصع ...  اي  انزح  كافك  - 
 . نیلحارلا انبابحأ  ديدشلا 

رركي يتلا  ىلوألا  ةرملا  يھ  هذھ  نكت  مل 
ىلع ةحیصنلا  كلت  يجرارفلا  سيوع  اھیف 
ًایموي ایقتلي  نأ  اداتعا  ثیح   ، هسفن ىھقملا 
ىلع ةلجف  ملعملا  ىھقم  يف  برغملا  لبق 
نم الدب  روفصع  نكل   ، زیمامجلا برد  ةیصان 
، ةرم لك  لثم  تمصلا  رادج  ىلإ  نكتري  نأ 

 : هبحاصل سمھي  هب  اذإ 

ةرامخ ىلإ  ةلیللا  يعم  يتأت  نأ  كديرأ  - 
 ! سايردنأ

 : سيوع حاصو  عمس  يذلا  تھب 

نأ ينم  بلطت  لھ  ؟  روفصع اي  تننج  لھ  - 
بكترأو رمخلا  برشأل  ةرامخ  لخدأ 

اھيأ كمالسإ  تیسن  لھ  ؟  شحاوفلا
ةلالضلا يرتشت  نأ  ديرت  لھ  ؟  يرھزألا
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ردق ملعأ  يننأ  الولو   ، كسعتأ ام  ؟  ىدھلاب
كتسلاج ام   ، كدلاو موحرملا  ىلع  كنزح 
كسمأف  ، رداغیل افقاو  ّبھو   ، نآلا دعب  طق 

فتھو ىرخأ  ةرم  هسلجأو  هبابلجب  روفصع 
:

بكترن نلو  رمخلا  برشن  نل  يخأ ...  اي  - 
 ! شحاوفلا

 : اًرخاس سيوع  بقعف 

لھ ؟  نذإ ةرامخلا  يف  لعفنس  اذامو  - 
لقوحنو لمسبن  مأ  ؟  ءاشعلا ةالص  يدؤنس 

؟ رجفلا ناذأ  عفتري  ىتح 

يتلا ةبابذلا  شھ  هدي  نم  ةيدارإ  ةكرحب ال 
 : لاقو هنیبج  لوح  موحت 

يف رسلا  نأ  روعش  يدنع  سيوع ...  اي  - 
لخاد دوجوم  سايردنأ  ةجاوخلا  لتقم 
ئربأ ىتح  هفاشتكا  نم  دبالو   ، ةرامخلا
زمغلا نولدابتي  يحلا  لھأف   ، يبأ ةمذ 
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ةوسقل ايو   ، لتاقلا وھ  يدلاو  نأب  زمللاو 
 ! لتاق ىلإ  ةیحضلا  لوحتي  امنیح  ردقلا 

مغر فیطل  وجب  ةرشبم  وینوي  مئاسن  تبھو 
 . ىھقملا يف  بابذلا  جایھ 
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يراوحلا اقرتخا   ، ةیكبزألا هاجتا  يف  اراس 
دقف  ، امھمادقأ عقو  ناسسحتي  ةقزألاو 

، اًعم ضرألاو  ءامسلا  ىلع  مالظلا  ذوحتسا 
نم لبقملا  میسنلا  بوبھ  لدعم  دادزاو 

راھزألا جيرأب  ًابوحصم  ةبيرقلا  لوقحلا 
ىلع ّارم  ةراثتسملا .  عدافضلا  قیقنو 

ناخدلا يف  ةقراغلا  يھاقملا  ضعب 
الصي نأ  لبق  ةریغص  ةعرت  اربع  قناخلا . 
ىتح انیمي  افطعنا  مث   ، ةیكبزألا ةكرب  ىلإ 

 . يجنرفإلا يحلا  فراشم  اغلب 

 ! نذإ ةرامخلا  يھ  هذھ  - 

قمر رسلا .  دجو  نمك  ةرسحب  روفصع  لاق 
فورحب نادزملا  مخضلا  يبشخلا  اھباب 
لاقو اھفرعي  ةیبنجأ ال  تارابعو  زومرو 

 : ازفحم هبحاصل 

 ... ایھ - 
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، اًرمستم فقوت  يجرارفلا  سيوع  نكل 
ةفیفخ ةعفد  عمو   ، تاظحلل لوخدلا  اضفار 
يف ایسمأ   ، دادحلا نبا  نم  هرھظ  يف 
عومشلا نم  ددعب  ةءاضملا  ةرامخلا  نحص 

يف تعضو  ةریبك  تانادعمش  قوف  ةتبثملا 
 . ناكرألاو اياوزلا 

، بناجألا ىراكسلا  بخصل  روفصع  هبأي  مل 
نوكحاضتي نیيرصملا  نم  ةنفح  ظحلي  ملو 

ىقیسوملا عمسي  ملو   ، ٍلاع توصب 
، نيزح ينانوي  هفزعي  ونایب  نم  ةثعبنملا 

سلجت كانھ ...  تناك  ذإ   ، اھیلإ هبتنا  هنكل 
ةیغاطلا اھتثونأب  وحمت  داتعملا ...  اھیبأ  ناكم 

نيواقرزلا اھینیع  نم  رطقي  توص ...  يأ 
لامجلا اھحمالم  نم  باسنيو  ئداھ  نزح 
روفصع ّرخف  اھلمأت ...  اھآر ...  كاتفلا ... 

 . اقعص
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اًدنتسم سلج  ةرّمعم  زیمج  ةرجش  تحت 
 . هلاح لمأتي  ىضمو   ، اھعذج ىلإ  هرھظب 

برد ةیصان  ىلع  هقيدص  ّعدو  دق  ناك 
يف بغريو  بعتم  هنأ  ةجحب  زیمامجلا 
لصاو روفصع  نكل   ، تیبلا ىلإ  ةدوعلا 

ةلیل طسو  رھزألا  فراشم  غلب  ىتح  هقيرط 
موجنلا ضعب  تاعامتلا  نم  الإ  ةملظم 

فیط عم  لماعتي  فیك  فرعي  ال  ةرھاسلا . 
ةعاس ذنمف   ، سايردنأ ةجاوخلا  ةنبا  نیلیھ 

ركذت نتافلا .  اھایحم  ریسأ  ریسي  وھو 
ةزيرغلا عمو  ءاسنلا  عم  لجخملا  هیضام 

تاونس لبق  ةأجف  هتمحتقا  يتلا  ةلزلزملا 
، ةلئسألا هتمجمج  يف  تمطالتو  ةلیلق 

دراطیل نیماع  لبق  ةأرجلا  هتتاو  فیك 
قلخلا باب  يف  تاورضخلا  ةعئاب  ةكوربم 
رشح فیكو  ؟  دي ةسملب  ىظحي  نأ  نود 

تانبلا عماج  نم  ةبيرقلا  ةبارخلا  يف  هسفن 
ةعئاب عم  هرطو  يضقیل  ةیضاملا  ةنسلا 
ةملظلا امنیب   ، نآلا اھمسا  يسن  ىوھ 
لءاست ؟  نیشملا لعفلا  رتست  ةكلاحلا 
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نم ةزيرغلا  كلت  انیف هللا  عرزي  اذامل  اًریحتم 
اھعابشإل ةلھس  ةقيرط  انل  رفوي  نأ  ریغ 

بيذعتب دعسي  لھ  ؟  میحج نم  فوخ  نود 
 ... لأسي داعو   ، نمحرلا رفغتسا  ؟  هتاقولخم

لوھجملا ملاع  نم  ةمداقلا  ةاتفلا  هذھو 
نبا هنأ  فرعت  امدنع  هعم  لماعتتس  فیك 
هحنمتس لھ  ؟  ًابذك عاشي  امك  اھیبأ  لتاق 
لھ ؟  هدلاو ةعمس  نع  عافدلا  ةصرف 

هیف لتقي  يذلا  دلبلا  اذھ  ةرداغم  ررقتس 
نكمتيو موي  يتأیس  لھ  ؟  بناجألا سانلا 

ةمعن ريداقملا  هبھتس  لھ  ؟  اھدي سمل  نم 
فقوتیس لھ  ؟  ةیبوروألا ةاتفلا  هكاوف  ّقوذت 
كلھت يتلا  ةنونجملا  ةداعلا  ةسرامم  نع 
نم قافأ  ؟  حورلا هیف  بذعتو  دسجلا  هنم 

ضرعتت ةأرما  خارص  توص  ىلع  هدورش 
تیبلا يف  اھجوز  لبق  نم  حربم  برضل 

، اًجعزنم ضھنف   ، زیمجلا ةرجشل  لباقملا 
ىلع وطسي  يرمرملا  يبوروألا  هجولاو 

شوشم هنكسم  ىلإ  دئاع  وھو  هتلیخم 
 . نادجولا میقس  رطاخلا 
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يسنرفلا لصنقلا  ةرايز  ىلع  ایلامآ  تداتعا 
نكل  ، نیحلاو نیحلا  نیب  ةریھظلا  يف  اھل 
باب لصنقلا  قرط   ، اًديدحت مویلا  اذھ  يف 
، اًحابص ةعباسلا  يف  تاذلملا  ناخ 

نأ ذإ   ، اھسفنب بابلا  هل  حتفت  نأ  ترطضاف 
دعب تارھاعلا  قيرف  مزھ  دق  قیمعلا  مونلا 
، ةكيدلا حایص  ىتح  ترمتسا  ةنجام  ةلیل 

دقف  ، ناخلاب نكي  مل  لالھ  دبعلا  نأ  امك 
موحللاو هكاوفلاو  تاورضخلا  عایتبال  بھذ 
اھّلبق حابص .  لك  لعفي  امك  قوسلا  نم 

نم الیلق  جعزناف   ، اھیتنجو ىلع  لصنقلا 
ذیبنلا ةحئارب  ةخمضملا  اھمف  ةحئار 

 : اھنئمطیل سمھب  لاق   ، مونلا تازارفإو 

ديدشلا زیكرتلا  كیلع  نكل  يقلقت ...  ال  - 
 . كل هلوقأس  امیف 

، اھسفن مدنھت  يھو  ةأرملا  تبرطضا 
امھنول بحش  نیتسعان  نینیعب  تلأسو 

 : رضخألا
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؟ لصنقلا ةداعس  ریخ ...  - 

ىضوف لمأتي  افقاو  لظ  امنإو   ، سلجي مل 
 : اًرخاس مستباو   ، ةلاصلا

نم ّرفي  ىتح  ةوقلا  هذھب  بحلا  نونج  لھ  - 
؟ ةلاصلا رمديو  ةقلغملا  فرغلا 

، دجلا فقاوم  يف  لزھلا  ایلامآ  فلأت  مل 
داح توصب  تحاصو   ، اھبضغ نع  ترشكف 

 : ًایبسن

؟ ينتكبرأ دقل  لصنقلا ...  ةداعس  ریخ  - 

ةيدجب لاقو  ةيوخأ  ةدومب  هعارذب  اھقوطف 
 : مرضخم يسامولبدب  قیلت 

مامت يف  مویلا  ایلامآ ...  اي  يعمسا  - 
يعم ًابحطصم  كروزأس  اًرھظ  ةدحاولا 

اشاب يلع  دمحم  نبا  نوسوط  دمحأ  ریمألا 
!

ةشھدلا يبجاح  تعفرو  ةأرملا  تقھش 
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 : تفتھو نيوارضخلا  اھینیع  ظوحج  مخضتف 

؟ ًایصخش يلاولا  نبا  ضیبأ ...  ربخ  اي  - 

، كدنع ةاتف  لمجأب  هلابقتسال  يدعتستلف  - 
، هئاقشأ ةیقب  نع  هلضفي  هابأ  نأ  يسنت  الو 

هقشع نأ  ودبيو   ، افطلو ةقر  مھرثكأ  وھف 
يف مھسأ  دق  برطلاو  ءانغلاو  ىقیسوملل 

 ! هرعاشم قیقرت 

 : ةقثب تلاقو  ایلامآ  تكحض 

يف ةاتف  لمجأ  لسع  يدنع  قوذیس  - 
 ! اھلك ابوروأ 
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، يولعلا قباطلا  ىلإ  تدعص   ، هترداغم روف 
بلقب تامئانلا  تارھاعلا  عداخمب  تفاط 
مالحألا اھسأرب  بعلت  حرفلا .  ةدش  نم  بثي 
هنحمیس يذلا  غلبملا  نع  لایخلا  اھدواريو 

ىلع ةأرماب .  هعتمت  ریظن  اشاب  نوسوط  اھل 
ىلوألا ةفرغلا  تلخد  اھعباصأ  فارطأ 

ءودھب تامئانلا  نم  ةدحاو  لك  مامأ  تفقوو 
هتنویل لمأتتو  اھدسج  يف  سرفتت  مات . 

يھو اھحمالم  صحفتت  امك   ، هتراضن ةجردو 
رمألا قیحسلا .  مونلا  يداو  يف  ةقراغ 

 . ىرخألا ثالثلا  فرغلا  يف  هتلعف  هسفن 

ةدش نم  ايارع  هبش  تارھاعلا  تناك 
ىلع كلذ  اھدعاسف   ، لیللا لاوط  ةبوطرلا 

نھداسجأ نیب  ةقیقد  ةنراقم  دقع 
ةحئارو ةثعشملا  نھروعشو   ، ةیخترملا
ةياھن يف  اھيأر  رقتسا  دقو   ، نھقرع

يھ ایفوص  نأ  ىلع  قیقدتلاو  صیحمتلا 
، باشلا اشابلاب  قیلت  يتلا  ايادھلا  لمجأ 

نيریثك نئابز  رسختس  اھنأ  اھنیقي  مغرو 
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نأ الإ   ، اھبارتأ ةیقب  نع  ایفوص  نولضفي 
نأ قحتسي  رصم  يلاو  نبال  عیفرلا  ماقملا 

 . اھكلتمت يتلا  رھاوجلا  ىلغأ  هبھت 

تطبھو  ، ناخلل يولعلا  قباطلا  ترداغ 
اھسلجم تذختا  لھم .  ىلع  ملسلا  تاجرد 

 . ونایبلا مامأ  ةسیئرلا  ةلاصلا  يف  داتعملا 
ذیبن سأك  اھسفنل  تبصو   ، ةراجیس تلعشأ 

ماعط اياقب  نم  رایخ  ةعطق  لوانتت  يھو 
الیلق تدرش  ةیضاملا .  ةلیللا  رّاوز  هكرت 

 ... لءاستت يھو  ىلفسلا  اھتفش  تضعو 
ناك فیك   ، ًایح لازي  سايردنأ ال  نأ  ول  هآ 

؟ شھدملا ربخلا  اذھ  ىقلتیس 

 . عومد ةنفح  اھینیع  نم  ترفو 
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لجر حبش  ةیكبزألا .  ةملظ  حبش  قرتخا 
ةیبوروألا هسبالم  نم  صلخت  يبنجأ 

لجر سبالم  يف  هسفن  رشحو  ةداتعملا 
ةرايزب موقي  امدنع  لعفي  ناك  امك  يدیعص 

 . يلاخلا نمزلا  يف  ةيرصملا  هتقوشعم 
يجنرفإلا يحلا  بورد  يف  رذحب  راس 

ليدانقلا اھلسرت  يتلا  رونلا  عقب  ًابنجتم 
وأ ضرألا  يف  تاراحلا  سأر  ىلع  ةءاضملا 
ىلإ يھانتي  ءامسلا .  يف  ةرھاسلا  موجنلا 
ةكرب نم  مداقلا  عدافضلا  قیقن  هعماسم 
بلقب قیتعلا  تیبلا  لوح  فاط  ةیكبزألا . 
حئاور ىقلت  ةعاتلملا .  قاوشألاب  عرتم 
مايألا ركذتف   ، تیبلا نم  ةبيرقلا  لوقحلا 
مالحأو تايركذ  هلایخ  تبعادو  يلاوخلا 

ىلع مجھي  ةمتعلا  شحوب  ئجوف  لامآو . 
ال رون ...  ةطقن  ال  ميدقلا .  مارغلا  شع  ناكرأ 

هناكس ةحئار  ممشت  ةمأن ...  ال  ةكرح ... 
لاقو اًسئاي  دھنتف   ، اًرثأ اھل  دجي  ملف   ، ءازعألا

 : هسفنل
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؟ دمحم اي  تنأ  نيأ  ؟  نابیبحلا اھيأ  امتنأ  نيأ  - 
ام ؟  دمحم مأ  اي  باجح  ةدعسم  اي  ِتنأ  نيأ 

 . لراش اي  كظوظح  سعتأ 
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ةتوقاي هتلبقتساف   ، انوزحم هراد  ىلإ  داع 
بابلج عزن  ىلع  هتدعاس  جنغو .  ةدومب 
اھنم ىضق  نأ  دعبو   ، فيزملا يدیعصلا 

 : ِوترت مل  ةبرجم  ةأرما  ةأرجب  تنلعأ   ، اًرطو

تسل تنأ  ؟  لراش ةجاوخ  اي  مویلا  كب  ام  - 
كبابشو كیلایلو  كمايأ  نيأ  ماري ...  ام  ىلع 

؟ نونجملا

ةذللا نم  اھخارص  ناك  فیك  لراش  ركذت 
ملف  ، هيدل ةروكذلا  تاقاط  نم  ديزملا  رجفي 
اھنم بلطو  ةریصق  ةماستباب  ىفتكاو  قلعي 

تالبقملا ضعبو  ذیبنلا  نم  اًحدق  هل  دعت  نأ 
يف ةریبكلا  ةكيرألا  ىلع  ددمت  مث   ، هكاوفلاو

ةدعسم يتروص  لمأتي  ىضمو  ةلاصلا 
ىلع زراب  ناكم  يف  امھقلع  نیتللا  دمحمو 

هتاحول نم  ىرخأ  ةعومجم  راوجب  طئاحلا 
نم نآلا  تنأ  نيأ  لءاستو :   ، ةرھاقلا نع 
قفریس لھو  ؟  ةبیبحلا اھتيأ  ناكملا  ملاع 

؟ ىتمو ؟  يقتلنو رھدلا  انب 
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بیطأب ةرماع  ةینیص  ةتوقاي  تدعأ 
مامأ اھتعضوو   ، هكاوفلاو تالوكأملا 

رابخألا مھأ  ثبب  مایقلا  تلوت  مث   ، اھدیس
 . ليوطلا هبایغ  يف  يحلا  اھدھش  يتلا 
كب ظاويإ  يكولمملا  يقل  فیك  هل  تكح 
بورھ بقع   ، نونجلا هباصأ  نأ  دعب  هفتح 
ریقف باش  عم  مناھ  فرشأ  ةيرثلا  هتجوز 

مضلش همسا  اًماع  نيرشعب  اھرغصي 
دمحم يلاولا  نإ  هل  تلاقو   ، ءاقس لمعيو 
مركم رمع  دیسلا  نم  بضغ  اشاب  يلع 

عفادي ناك  هنأل  نیماع  لبق  طایمد  ىلإ  هافنو 
راجتلاو رھزألا  خویش  نأو   ، ةبالغلا نع 

اوكرتو دلبلا  لھأ  نع  عافدلا  نع  اوفقوت 
ىتح عیمجلا  ىلع  بئارضلا  ضرفي  يلاولا 
ىرج امب  هتربخأ  ىوكشلاب .  سانلا  رأج 
لبق ةعلقلا  يف  حباذم  نم  كیلامملل 

ماظع يف  تاب  بعرلا  نأ  فیكو   ، عیباسأ
يف ّرملا  تقاذ  اھنأو  يلایلو .  اًمايأ  سانلا 
دحأ ينویسبلا  دمصلا  دبع  خیشلا  تیب 
الو اًّدج  الیخب  ناك  ثیح   ، رھزألا خویش 

، ةبسانم يأ  يف  اھب  شرحتلا  نع  عروتي 
 . ةمرتحمو ةلیمج  ةدیس  هتجوز  نأ  مغر 
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ةجاوخلاو  ، رثرثتو لیطتو  يكحت  تلظ 
اھل تصني   ، لھمتو قفرب  ذیبنلا  ّبعي  لراش 

اھتاياكح نع  اًدیعب  درشيو   ، انیح مامتھاب 
افقاو ّبھو   ، ضفتنا  ، ةأجفو  ، نایحألا مظعم 

يھو هلثم  تفقوف   ، ءاطقر هتغدل  امنأك 
هیتحارب رمسألا  اھھجو  كسمأف   ، ةلوھذم
 : لمألا يف  اًعماط  السوتم  اھلأسو 

اھمسا ةأرما  نیفرعت  لھ  ةتوقاي ...  - 
؟ نآلا يھ  نيأو  ؟  باجح ةدعسم 
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نم ةموك  حفصت  يف  كب  صوغوب  كمھنا 
هذھ أرقي   ، هتلواط قوف  تسدكت  قاروألا 
امنیب  ، ةثلاثلا يف  رشؤيو  كلت  يف  بتكيو 
وحن ةبرطضم  ةفطاخ  تارظن  سلتخي 
هتلابق سلجي  يذلا  يزیلجنإلا  لصنقلا 

رمحألا هجولا  وذ  لجرلاف   ، اًصبرتم
ديروت يف  ّحلي  ةيروطاربمإلا  سبالملاو 
لكشب ددھيو   ، هدالب ىلإ  اًعيرس  حمقلا 

هدعو دقو   ، ديروتلا ةیلمع  ترخأت  ول  رتتسم 
، بولطملاب موقیس  هتیلام  رظان  نأ  يلاولا 

لصنقلل هفقوم  رربيو  أكلتي  صوغوب  نكل 
ءاضیبلا ةمخضلا  هتمامع  كبحي  وھو  الئاق 

 : هسأر قوف 

نیيرصملا نأ  فرعت  تنأ  لصنقلا ...  يدیس  - 
حمقلاب ةنیفس  لیمحتف 30  اذل   ، ىلاسك

 . اتقو قرغتستس  ةلأسم 

هقرع ففجيو   ، ًابضاغ لصنقلا  بھیف 
 : نلعيو  ، ةزیمم ةحئارب  رطعم  ليدنمب 
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دیس اي  اًعوج  اوتومي  نأ  يدونجل  ديرت  لھ  - 
بدرألل انمث  اشرق  عفدأ 90  يننإ  ؟  صوغوب
نيرشعب راجتلل  انھ  هنوعیبت  متنأو   ، دحاولا

، ةلئاط الاومأ  نوحبرت  مكنأ  يأ   ، طقف اًشرق 
طایسلاب نیيرصملا  اوبرضتلف  ؟  ؤكلتلا ملف 
، نولساكتي امدنع  اًمود  نولعفت  امك 

مھنإ ةرخسلا ...  لامع  نم  ديزملا  اوبلجتلو 
 . اًدحاو اًشرق  مكتموكح  اوفلكي  نل 

بورخلا ًابلاط  همداخ  كب  صوغوب  يدانیف 
 : ةقثاو ةربنب  دكؤيو   ، بضاغلا فیضلل  جلثملا 

يفاّشكل لعفلاب  رمألا  تردصأ  دقل  - 
مزاللاب مایقلل  ةیلھقدلاو  ةیبرغلاو  ةریحبلا 

 . مكل حمقلا  ديروت  نم  اًعيرس  يھتنن  ىتح 

لءاستو نقتحملا  هجولا  تالضع  تخترا 
 : ءودھب

؟ نوھتنیس ىتمو  - 

 : لاقو اًحایترا  كب  صوغوب  دھنت 
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 . رثكألا ىلع  نیموي  لالخ  - 

 . بورخلا ءاجو   ، رتوتب هقمرو  لصنقلا  جعزنا 
 : اطخاس لاقو   ، مھنب هعرجت 

 ! ةرھاقلا يف  ظیقلا  سعتأ  ام  - 
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هجوت ىتح   ، يزیلجنإلا لصنقلا  رداغ  نإ  ام 
ثیح  ، داتعملا يلاولا  رقم  ىلإ  كب  صوغوب 

ليوط رمم  يف  راسو  هبتكم  نم  جرخ 
طبري نیبناجلا  ىلع  ءاضم  فقسلا  ضفخنم 

نذأتسا اشابلا .  رقمو  ةرادإلا  بتاكم  نیب 
بعادي يلع  دمحم  دجوف   ، لوخدلا يف 

ينبلا نوللاب  ةططخم  ءاضیب  ةریغص  ةطق 
هرجح يف  تناكتسا  ةریغص  ةرمنب  هبشأ 
مستبا ةیسیئرلا .  ةكيرألا  ىلع  سلاج  وھو 

 : ةداعسب لاقو  يلاولا 

ةطقلا هذھ  يف  كيأر  ام  صوغوب ...  اي  رظنا  - 
دقل ؟  كلذك سیلأ  ةفیطل ...  اھنإ  ؟  ةيریبیسلا

 . لیلق لبق  يسورلا  لصنقلا  اھايإ  ينادھأ 

 : رتوتملا صوغوب  لاقف 

 . ةلیمج ةطق  العف  اھنإ  يالوم ...  لجأ  - 

 : لاقو يلاولا  مغمغ 
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 . بير مناھ ال  ةنیمأ  انتجوز  اھب  حرفتس  - 

 : لأسو ةأجف  هحمالم  تریغت  مث 

 . زيزعلا يقيدص  اي  كدنع  ام  تاھ  - 

، ةبضاغ ةداج  ةربنب  لاقو  هقرع  لجرلا  ففج 
شرع ىلع  سلاجلا  ماقمب  قیلي  بدأب  نكل 

 : رصم

يزیلجنإلا لصنقلا  اذھ  مكومس ...  ةرذعم  - 
درجم اننأ  نظيو   ، قوذلل دقافو  سرطغتم 

 ! ةلالجلا بحاص  هكیلم  دنع  مدخ 

 : لءاستو هنیبج  يلاولا  بطق 

؟ ثدح اذام  - 

فیعض نینر  يذ  توصب  صوغوب  حرشف 
 : عيرس ءادأو 

انمھتيو حمقلا  بلط  يف  حلي  هنإ  - 
ذیفنت ةعرسب  ترمأ  يننأ  مغر   ، ریصقتلاب
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ةمھ لكب  كلذ  ىلع  لمعلا  ٍراجو  هتابلط 
طخسلاو رمذتلا  نع  فقوتي  هنكل ال   ، طاشنو

 . رتتسملا ينمضلا  ديدھتلاو 

الئاق ةطقلا  بعادو  هتشاشب  يلاولا  درتسا 
 : ءودھب

فرعي نم  ریخ  تنأ  يبیبح ...  اي  كیلع  ّنوھ  - 
هنوبلطي ام  ذفن  متھت .  الف   ، زیلجنإلا ةسرطغ 
نأ مھل  ديرن  الو   ، اننوھركي مھف   ، ةعرسب

 . أطخ وأ  ریصقت  يأ  انل  اودیصتي 

 : ةموتكم ةنيزح  ةربنب  مث 

اذإ زیلجنإلا  ةمواقم  عیطتسن  ال  فسألل ...  - 
، ةطلسلا نع  انتحازإو  انیلع  ءادتعالا  اوررق 

مھمامتھا سنت  الو   ، نآلا راحبلا  ةداس  مھف 
تاونس لبق  هل  مھتياعرو  يفلألا  كب  دمحمب 

 . لوألا مھلجر  ناك  دقل  ةلیلق ... 

 : الئاق ءاوجألا  فیفخت  كب  صوغوب  لواح 

لاوط يدیس  كبناجب  ناك  برلا  نكلو  - 
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رياني 1807 ، يف  كب  يفلألا  ّىفوتف   ، تقولا
يف زیلجنإلا  ةميزھ  ىلع  اضيأ  برلا  كناعأو 

ةوقلا كبھو  مث   ، هسفن ماعلا  يف  دیشر 
مھرخآو  ، كیسفانم عیمج  ىلع  ءاضقلل 

 . نومرجملا كیلامملا 

لاقو  ، ةحبذملا ركذتل  اشابلا  هجو  رّدكت 
 : ةفاج ةجھلب 

اذإ يتحازإ  ىلع  نورداق  زیلجنإلا  نكل  - 
مھنإ ةيدجب ...  اولمعو  اوططخو  اوءاش 

 . يننوھركي

 . قلقت الف  يلاولا ...  يدیس  كعم  برلا  - 

ددرو ءودھب  هتیلام  رظان  ىلإ  يلاولا  انر 
فقي نم  عم  فرعي  دحأ  ال   ) تمصب هرطاخ 

هرصاني نمحرلا  نأ  نظي  انم  لكف  هللا، 
لاقو اًركاش  هسأر  زھ  مث  طقف )  وھ  هرزاؤيو 

 : ماتخلا ءادأب 

 ... صوغوب اي  ناكمإلا  ردق  مھرورش  قتنلف  - 
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 . ةعرس ىصقأب  زیلجنإلا  هبلطي  ام  ذفن 

رادتساو  ، اًعدوم ىنحناو   ، لجرلا مھف 
اًرمآ حاص  يلع  دمحم  نكل   ، ناكملا رداغیل 

 : فطلب هتطق  بعادیل  داع  دقو 

بلجل ًابلط  بتكا  لیمجلا ...  يرظان  اي  - 
نم هذھك  ةلیمج  ةيریبیس  ةطق  نیسمخ 

 . ایسور
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 ... تاینانویلا ىلحأ  امو  تانبلا ...  لمجأ  ام  )
، اھیلإ ثدحتأل  ةأرجلا  كلتمأس  ىتم  فرعأ  ال 

ءاضیبلا روھزلا  لوانت  نع  فقوتأس  ىتم  الو 
بطاخ اذكھ  يرحسلا )  اھمعط  نع  اثحب 

باب نم  فلدي  وھو  هسفن  دادحلا  روفصع 
يلاوتلا ىلع  عباسلا  مویلل  سايردنأ  ةرامخ 
نيأ اًریحتم :  هسفن  لءاسو   ، عاطقنا نود 

كتميزع تفتخا  نيأ  ؟  كتأرج تشالت 
ةدراطم يف  ننفتت  تنك  دقل  ؟  ةيروكذلا
تنال ىتح  تاورضخلا  ةعئاب  ةكوربم 
تمصلا اذاملف  ناك .  ام  ناكو   ، تباجتساو

نیلیھ ىأر  ذنم  موي  لك  يف  ؟  نآلا لوھذلاو 
هنأ ىلع  مزعلا  دقعي  وھو   ، ىلوألا ةرملل 
يف هلمع  يھني   ، ةلیللا اھیلإ  ثدحتیس 
يحلاب ةرامخلا  ىلإ  عرھي  مث  ةدادحلا  ةشرو 

هانیع حفاصت  نإ  ام  نكل   ، يجنرفإلا
ىتح ذاخألا  يرمرملا  اھھجو  ناوادوسلا 

مطحتتف  ، اھلامج طرف  نم  هبلق  فجتري 
نوناق ىلإ  عاصنيو   ، هیتفش ىلع  فورحلا 

 . يرابجإلا توكسلا 
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 : اًرخاس يجرارفلا  سيوع  هقيدص  هل  لاق 

 ! كیبأ لثم  اًملظ  تومتس  كنأ  ودبي  - 

نم اًریبك  اًحدق  لوانت  دق  ناكو   ، مھفي مل 
ملعملا ىھقم  ىلع  درابلا  سوسقرعلا 

، ةبھاللا ویلوي  نارین  ئفطي  ىتح   ، ةلجف
نم ديزمب  هتيرخس  حضوأ  سيوع  نكل 

 : لاقو  ، ةيرخسلا

لتق ةمھتب  روفصع  اي  اًملظ  تام  كوبأ  - 
انبُغ تومتس  تنأو   ، سايردنأ ةجاوخلا 

 ! سايردنأ ةجاوخلا  ةنبا  قشع  ةمھتب 

هبراشب هعباصأ  تثبعو   ، باتع ةرظنب  هجدح 
 . هكابترا يف  رثعت  املك  لعفي  امك  ریغصلا 
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روفصع دجو  يحورو  يبصع  طغض  تحت 
حار  ، اًرعش اھیف  لزغتلا  وحن  يضمي  هسفن 

حولملا نب  سیق  تایبأ  نم  هظفح  ام  دلقي 
رھزألا يف  اھسرد  يتلا  كلت   ، ةنیثب لیمجو 
ررقم لجؤي  ناك  قشاع  خیش  دي  ىلع 

راعشأ مھیلع  ولتيو  ةعيرشلا  ماكحأو  هقفلا 
ئطاوش ىلع  نيروجھملاو  نیبحملا 

میخر توص  اذ  ناك  خیشلا  اذھ  نألو   ، مارغلا
روفصع نتف  دقف   ، قدصلاب عرتم  ءادأو 
تعلدنا امدنع  قاشعلا  باذعبو  رعشلاب 

أرجت اذكھو   ، هتدروأ يف  ةروكذلا  نارین 
ةعئاب ةكوربم  يف  تایبأ  ةدع  بتكو 
عطقنا مث   ، اھقوذتي نأ  لبق  تاورضخلا 
ماحتلالا عم  فیفعلا  يرعشلا  هقفدت 

نم ةبيرقلا  ةبارخلا  يف  فینعلا  يدسجلا 
هیضام ىلإ  دوعي  وھ  اھو   ، رباقملا

ءارعشلا هبتك  ام  دیعتسي  حارف   ، يعادبإلا
، هتیب يف  هب  ظفتحي  طوطخم  يف  قاشعلا 

يفو ةشرولا  يف   ، تارمو ةرم  هؤرقي 
عوبني رجفت  ىتح   ، مونلا لبقو  ىھقملا 
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اًدرفنم ریسي  وھو  ةلیللا  هذھ  رعشلا 
نیلیھ يھ  اھو   ، ةبیبحلا ةرامخ  نم  برقلاب 
لیعافتلاو نزولا  ةروسكم  دئاصق  يف  قلأتت 

، ساسحإلا ةقداص  اھنكل  روحبلاو  ضورعلاو 
ول  ) اضيأ هبحب  اًروخفو  اًرسحتم  لءاست 
يمارغ طرف  نم  تباذل   ، ةیبرعلا فرعت  تناك 

 (. اھب
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ةمامق موك  راوجب  ضرألا  ةتوقاي  تشرتفا 
اھردص نم  تجرخأو  ةینطابلا  لخدم  دنع 

بارتلا ىلع  اھتطسب  شامق  ةعطق 
يذلا شيرقلا  نبجلاو  زبخلا  اھقوف  تعضوو 
، مھنب لكأت  تضمو   ، تاراب رشعب  هتعاتبا 

نيذاحشلاو بابذلاو  ططقلاب  ةئباع  ریغ 
ءاوھلا رایتو  نیقھارملاو  ةیبصلا  تاسكاعمو 

ةدعسم ْنَم  لاؤس :  اھلغش  نخاسلا . 
، رھزألا ناكس  لك  تلأس  دقل   ) ؟ هذھ باجح 
نم يامدق  تمروت  نأ  دعب   ، اًرثأ اھل  دجأ  ملف 

يفو يجنرفإلا  يحلا  يف  اھنع  ثحبلا 
 (. اھلك ةیكبزألا 

راد نم  جرخت  ةتوقايو  عوبسأ  ذنمف  لجأ ... 
ماعط هل  دعت  نأ  دعب  لراش  ةجاوخلا 
ثحبت ةسورحملا  بوجتو   ، راطفإلا

ال دمحم .  اھنباو  ةدعسم  نع  رسفتستو 
، بورغلا يف  سمشلا  دومخ  عم  الإ  دوعت 

ةضورلا لینم  ىتح  ثحبلا  تلصاو  سمأو 
باخ املو   ، لراش ةجاوخلا  بلط  ىلع  ءانب 
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ةرملل تأر   ، ةجیتن نود  تداعو  اھاعسم 
اھقوشعم نم  اًراھنأ  لیسي  نزحلا  ىلوألا 
ةسراممب هرطاخ  ةئدھت  تلواح  يسنرفلا . 

نم اًجراخ  قلطناو   ، دعتباو دھز  هنكل   ، بحلا
اًمطحم لیللا  فصتنم  دعب  الإ  دعي  ملو  رادلا 
أیقتف  ، ةئيدر رمخ  ةحئار  هیف  نم  حوفت 

 . لاحلا يف  مانو  لستغاو 
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هتزغ دقو  ماسرلا  ظقیتسا   ، حابصلا يف 
لصنقلا نم  بلطي  نأ  يھو   ، ةبيرغ ةركف 

ًابلاط ءاجرب  يلاولا  ىلإ  مدقتي  نأ  يسنرفلا 
نع ثحبلاب  ةطرشلا  ریبك  رمأي  نأ  هنم 

قلطنیلو  ، دمحم هنباو  باجح  ةدعسم 
ةقزألاو بوردلاو  تاراحلا  يف  نودانملا 

ةبابنإو رصم  يف   ، نيرسفتسمو نیلئاس 
هنكل  ، ةيردنكسإلاو اھنب  يف  ىتحو   ، قالوبو
ةّيودم ةحیضف  ببسیس  كلذب  هنأ  ىلإ  هبتنا 

ءاخسب هتحنمو  قمعب  اھبحأ  يتلا  ةأرملل 
، يمسر وأ  يعرش  جاوز  نود  هنم  تبجنأو 
سانأ وأ  اھلھأ  لبق  نم  لتقلل  تضرعت  امبرو 
ةنايد نم  الجر  تبحأ  اھنأل  ةمرجم  اھنوري 

امنإو  ، بسحف هتركف  نع  لدعي  ملف   ، ىرخأ
نایغط درطل  ةلواحم  يفو   ، اضيأ اھنم  رخس 
ةلصاوم يف  هسفن  قرغأ  اھتعولو  ىركذلا 

يتلا مارھألا »   » ةكرعم ّروصت  ةحولب  لمعلا 
دض هدونجو  تربانوب  نویلبان  اھضاخ 
لصنقلا هنم  اھبلط  دق  ناك  ذإ   ، كیلامملا

هسفنل لاقو   ، مولعم رجأ  ریظن  يسنرفلا 
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طباض ردص  نم  لیست  مد  ةعقب  عضي  وھو 
نم فنعلا  يفتخیس  ىتم   : ) حيرج يسنرف 

 ( ؟ ملاعلا
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هلوخد روف  هقرع  ففجي  ويردناباب  ىضم 
، ظیقلا ةدش  نم  ثھلي  وھو  تاذلملا  ناخ 
اھلأس هءافخإ  لواحي  مل  يلوفط  لوضفبو 

 : كاینوكلا لوانتي  وھو 

ناخلا اذھ  فرشت  اقح  لھ  ایلامآ ...  مادم  - 
؟ مايأ لبق  نوسوط  ریمألا  ةرايزب  نوصملا 

نأ روفلا  ىلع  ناخلا  ةبحاص  تكردأ 
تررقف  ، رسلا ظفحت  مل  ةديدجلا  اھتفیصو 

ونرت يھو  راخفب  تنلعأ  كلذ  عمو   ، اھتبقاعم
 : راكنتساب لئاسلا  ىلإ 

دیس اي  ءارمألا  بسانت  يراد ال  لھو  - 
؟ ويردناباب

نم ءارفصلا  هنانسأ  تناب  ىتح  لجرلا  هقھق 
هسفنل بصي  وھو  لاقو   ، نیخدتلل هتھارش 
ىلع هرظن  اًعزوم  كاینوكلا  نم  ديزملا 

 : روضحلا
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انباصعأ ةحارل  ةحاوو  مئادلا  انؤجلم  كراد  - 
اھيأ كلذك  سیلأ  ةذللا ...  عوتسم  اھنإ  ... 

 ! ؟ ءاقدصألا

، نیحرم هوديأو  همالك  ىلع  روضحلا  قدص 
 : ةداج ةربنب  نإو  اًرخاس  فاضأ  مث 

برغتسي نلف   ، هسفن يلاولا  ءاج  ول  ىتح  - 
نم ينيربخأ  نكلو  ایلامآ ...  مادم  دحأ 
انلثم بحلا  ءارمألا  سرامي  لھ  كلضف ... 

؟ نیكاسملا راجتلا  نحن 

ىلإ ریشت  وھو  ةرخاس  تلاقو  تمستباف 
 : هنطب لفسأ 

اھيأ ءارمألا  اھكلتمي  ةحلسأ ال  كل  لھو  - 
؟ نیكسملا رجاتلا 

فزاع ىتح   ، كحضلاب ةذللا  وقراس  ّجض 
ةفختسم ةرظنب  هقمر  نسملا  ونایبلا 

عطقي ىتح  اًرسفتسم  اھلجاعف   ، مستباو
 : هتفدھتسا يتلا  ةيرخسلا  ةلصو 
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ىلإ هتقفار  يتلا  ةاتفلا  لأسأ  ينیعد  - 
؟ يھ نمف  شارفلا ... 

تطاشتساو  ، لاحلا يف  اھترظن  تلدبت 
 : تحاص ىتح   ، ًابضغ

لخدتلا نم  كرذحأ  ويردناباب ...  دیس  - 
 . ناخلا تایصوصخ  وأ  يلمع  يف  رفاسلا 

هتفاحن نأ  ىلإ  تھبتناو   ، دحتب هیلإ  تصخش 
امم سلمأو  ربكأ  هتعلص  نأو   ، دايدزا يف 
تداك ةلجلجم  ةكحض  تمتكف   ، لیختت تناك 

 ! اھیف نم  رفت 

134www.jadidpdf.com



37

يديألاب كارع  لعتشا  تادودعم  قئاقد  دعب 
رصأ ذإ   ، تاذلملا ناخ  يف  ةرم  لوأل 

تأر يتلا  ةاتفلا  ةعجاضم  ىلع  ويردناباب 
فتھو  ، نوسوط ریمألل  صاخلا  حالسلا »  »

 : هیف نم  حوفت  كاینوكلا  ةحئارو  اًرخافم 

 « اًحالس  » كلمأ لب   ، ریمألا نم  لقأ  تسل  - 
ةوالح نم  خارصلاو  نونجلل  اھعفدي  اًرابج 

 . ةذللا

نكل  ، هنطب لفسأ  ىلإ  ةئيذب  ةكرحب  راشأو 
هسفانم اًمھتم  هسفنل  اھبلط  نئابزلا  دحأ 

نأل  ، اھدعسيو ةاتفلا  عبشي  ام  كلمي  هنأب ال 
نانثالا كبتشاف   ، خترمو تھاب  هحالس »  »
لكشب تضفر  ایلامآ  نأ  مغر   ، ةظحل يف 

نكل  ، الصأ ةاتفلا  هذھ  نم  امھربخت  نأ  عطاق 
بابسلاو مئاتشلا  لدابت  الصاو  نیلجرلا 

تحت ةلباذلا  امھتلوحفب  يھابتلاو  تالكرلاو 
يف روضحلا  لشف  املو   ، رمخلا ریثأت 
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ظافلألا لالش  فاقيإو  امھنیب  قيرفتلا 
ترطضا امھتنسلأ  نم  قلطنملا  ةشحافلا 

لالھ دبعلاب  ةناعتسالا  ىلإ  ناخلا  ةبحاص 
نم اھذقنیس  امك  فقوملا  ذقنأ  يذلا 

رصبلا حمل  يفو   ، دعب امیف  ىربكلا  ةبیصملا 
جراخلا ىلإ  نیتجاجدك  اًعم  نیلجرلا  لمح 

، ةرابجلا هتقلمع  نم  روضحلا  لوھذ  طسو 
فسؤملا دھشملا  زواجتل  ةلواحم  يفو 

اھراذتعا  ، ةیحرسم ةقيرطب   ، ایلامآ تمدق 
 : تحاصو  ، ناكملا داورل  ديدشلا 

بحلا ةحص  يف  ذیبنلا  اًعیمج  برشنلف  - 
 . تاذلملا ناخ  ةقفن  ىلع  مالسلاو  ءودھلاو 

ةركاش تاحیصلا  تعفتراو  عیمجلا  للھت 
ةبخاصلا ىقیسوملا  نم  لباو  تحت  ةنتممو 
 ! بحاشلا ونایبلا  لجر  اھفزعي  يتلا 
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لراش ةجاوخلا  ىدترا  سمشلا  قورش  عم 
همادنھ يف  غلاب  دقو  ةیمسرلا  هسبالم 

وحن ىضم  مث   ، ةحئارلا ئداھ  جيرأب  رطعتو 
قفو يسنرفلا  لصنقلا  مودق  رظتني  بابلا 

اھارذتعا ةتوقاي  تررك  ددحملا .  دعوملا 
ةدعسم ىلإ  لوصولا  نم  نكمتت  مل  اھنأل 
ىسأ ةربنب  لاقو   ، اھفتك تبرف   ، باجح

 : بیجع نیقیب  ّعشت  اھنكل 

 ... اًموي اھدجنس  ةتوقاي ...  اي  كیلع  ال  - 
الو  ، ًایھش اًماعط  مویلا  انل  يّدعأ  مھملا 
لصنقلاف  ، كيرفلاب وشحملا  مامحلا  يسنت 

 . يرصملا مامحلا  قشعي 

؟ نادوعتس ىتمو  - 

دنع ثكمن  نل  اننأ  نظأ  نكل  يردأ ...  ال  - 
 ! تاعاس ثالث  نم  رثكأ  يلاولا 

ناصح اھرجي  يتلا  لصنقلا  ةبرع  ىأر  املو 
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رفصألا بردلا  ةراح  قرتخت  مّھطم  ضیبأ 
ناولألاو ةحوللا  هل  رضحت  نأ  اھنم  بلط 

 . باھذلل اًدادعتسا  مسرلا  لماحو  تیلابلاو 
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تلصو ةقناخ  ةبوطرو  قراح  سقط  طسو 
يتلا ةعلقلل  ةیقرشلا  ةباوبلا  ىلإ  ةبرعلا 
اھل حمسف   ، ةلیمرلا نادیم  ىلع  فرشت 
ةیصخش نم  اونقیت  امدنع  رورملاب  سارحلا 

دقف لراش  ةجاوخلا  امأ   ، يسنرفلا لصنقلا 
سارحلا نم  مخضلا  ددعلا  هھابتنا  تفل 
رجانخلاو فویسلاب  نیججدملا  طوؤانرألا 

لوح ناكم  لك  يف  نيدجاوتملاو  قدانبلاو 
، رسلا نع  هقفارم  لأسف   ، اھلخادو ةعلقلا 

 : لصنقلا باجأف 

ىلع رمي  مل  ؟  لراش ویسم  اي  تیسنأ  - 
ثیح  ، ةلیلق روھش  ىوس  ةعلقلا  ةحبذم 
علبو  ، ةنيدملا ءامس  يف  بعرلا  فرفر 

لتق دقل   ، علھلا ةدش  نم  مھتنسلأ  سانلا 
كیلامملا نم  ةئمسمخ  وحن  يلاولا 

 . تاعاس عضب  يف  مھعابتأو  مھباونو 

؟ فنعلا اذھ  لك  اذاملو  - 
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 : ةسایسلا رھوج  ربخ  نم  ةربنب  لجرلا  ّدر 

لجأ نم  رصح  الب  مئارج  مكاحلا  بكتري  دق  - 
نم وأ   ، اًدرفنم ةطلسلا  ىلع  ذاوحتسالا 
نمو هغولب !  ىلإ  ىعسي  موعزم  دجم  لجأ 
نامألا مغرو   ، انھ نكت  مل  كنأ  كظح  نسح 
نأ نظأ  يننأ  الإ   ، ًایلاح دئاسلا  يرھاظلا 
راصنأ ماقتناو  ردغ  ىشخي  لازام  يلاولا 

 ! مھعم نیفطاعتملاو  كیلامملا  ءالؤھ 

؟ ةجردلا هذھلأ  - 

رارمحا نم  تفثك  ةيدجب  لاقو  مستباف 
 : هیتنجو

فرعي مل  يلع  دمحم  نأ  ملعت  لھ  رثكأو ...  - 
؟ ةيومدلا ةلیللا  كلت  ذنم  قیمعلا  مونلا  معط 

يف ةلیل  لك  كیلامملا  حابشأ  هجاوي  هنأو 
ناعتسا هنأ  يردت  لھو  ؟  ةنوعلملا هسیباوك 
يغانلا ناكرش  ىعدُي  يذلا  ةرحسلا  ریبكب 

؟ حابشألا هذھ  نم  هذقنیل 
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 : لءاستو ماسرلا  بجعت 

؟ كلذ تفرع  فیكو  - 

 : ةقثب لاقو  لصنقلا  كحض 

نولقني ةعلقلا  لخاد  الاجر  انل  نإ  نانف ...  اي  - 
امب اننوربخيو   ، ناردجلا فلخ  سمھلا  انل 
تبسح مأ  ةقلغملا ...  فرغلا  لخاد  يرجي 

رصم مكحيو  ريديو  ططخي  يلاولا  كرتن  نأ 
؟ انملع نود  هدرفمب 

؟ كلذ لك  نم  نیيرصملا  فقوم  امو  - 

 : فتھو ةيرخسب  لصنقلا  مستبا 

مھنإ ؟  يأر وأ  فقوم  نیيرصملل  لھو  - 
ىوس ةایحلا  نم  نوديري  ال  نیكاسم ... 
نوھركي مھف  اذل   ، ةفیظنلا ةمقللاو  نامألا 

، مھردغو مھتوسقو  مھشطبو  كیلامملا 
هتوق تغلب  امھم  رادغ  ّيأ  نوھركي  امك 

 ! هتطلسو

141www.jadidpdf.com



 : مغمغو اقفاوم  هسأر  لراش  ّزھ 

يل ترفو  كنأل  لصنقلا  ةداعس  كركشأ  - 
هريوصتو اشابلا  ةلباقمل  ةیبھذ  ةصرف 

 . ةیتيزلا ناولألاب 

 : سمھو ةلماجم  لصنقلا  مستباف 

مكاحلا نأ  فرعت  تنأ  لراش ...  ویسم  - 
ملعت تنأو   ، نونجب حيدملا  قشعي  يقرشلا 
تاّحن وأ  ماسر  اھلك  رصم  يف  دجوي  هنأ ال 
امك مالسإلا  دض  تحنلاو  مسرلاف   ، دحاو
نم لضفأ  تنأف  هیلعو   ، مھؤاھقف يعّدي 

اشابلا رعاشم  غدغدتل   ، ةمھملاب موقي 
يف ةمئاد  ةماقإ  نمضتف   ، هفطع حبرتو 

 . تاصغنم الب  ةرھاقلا 

ىلع هوربجأ  فیك  ىسأب  ماسرلا  ركذت 
ةتس لبق  ةظحللاو  وتلا  يف  دلبلا  ةرداغم 

بابش ضيرحتب  هومھتا  نأ  دعب   ، ماوعأ
دمحم لوصو  دض  لمعلا  ىلع  نیيرصملا 

ّملع نم  لوأ  لراش  ناك  ذإ   ، ةطلسلل يلع 
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لجر رصم  مكحي  نأ  ةرورض  عبسلا  بويأ 
 . اًملسم نوكي  نأ  لبق   ، اھئانبأ نم  يرصم 
اذھ هذیملت  لتقم  أبن  ىقلت  فیك  اضيأ  ركذت 

دي ىلع  ةساردلا  ءارحص  يف  هقافرو 
نأ فیكو   ، مؤش ةلیل  يف  يلاولا  ةطرش 

هتيامحب هلظأ  كاذنآ  يسنرفلا  لصنقلا 
هلیحرت ىلوتیس  هنأب  تاطلسلا  دعو  امدنع 
فلدي وھو  ركذتو  ركذت   ، دالبلا جراخ  هسفنب 
مث  ، دیتعلا ىنبملا  يف  رخآ  ىلإ  رمم  نم 
لبق نم  هفتك  يف  ةفیفخ  ةزكل  ىلع  قافأ 

سیئرلا وھبلا  لخدم  اغلب  امدنع  لصنقلا 
 . ةعلقلا يف 

روضح يف  ةوافحب  يلع  دمحم  امھلبقتسا 
هتیلام ريزوو  نوسوطو  میھاربإ  هینبا 

ذفن دقو   ، كب صوغوب  ةیجنرفإلا  رومألاو 
، فرحلاب هلصنق  تامیلعت  لراش  ةجاوخلا 

قفرب ثدحتو   ، ًابدأت اشابلا  مامأ  ىنحناف 
همرك ىلع  هومس  ركشو   ، هتمكح اًحدتمم 

نم بجعتو   ، رصم ىلإ  ةدوعلاب  هل  هحامسو 
نم ةمجرتلا  ىلع  كب  صوغوب  ةردق 

، ةشھدم ةعرسب  ةیكرتلا  ىلإ  ةیسنرفلا 
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ةأجفو  ، ةتبلا ةیسنرفلا  فرعي  اشابلاف ال 
 : يلاولا هلأس 

؟ ينمسرتل جاتحتس  تقولا  نم  مك  - 

 : لاقو زیكرتب  لراش  هنياع 

، مكومس ةرضح  يف  طقف  تاسلج  سمخ  - 
ثالث نع  ةدحاولا  ةسلجلا  ديزت  نلو 

 . يمسرم يف  ةحوللا  لمكأ  مث   ، تاعاس

ثبعي وھو  لأسو  يلع  دمحم  مستبا 
 : ةيدامرلا هتیحلب 

ماسرلا اھيأ  يحمالم  ىرت  فیكو  - 
؟ يسنرفلا

مستباف  ، اشابلا ظحالف   ، لراش ددرت 
بعادي وھو  ةعجشم  ةربنب  لاقو   ، هنئمطیل

 : هراوجب ةيوزنملا  ةطقلا 

لق نامألا ...  كیطعن  نحن  ائیش ...  شخت  ال  - 
 . ةحارصب كيأر 
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 : لراش نلعأ  عیمجلا  تأجاف  ةأرجب 

دوسأ بعتأ  يكذ  بلعث  ينیع  لثم  كانیع  - 
 ! ةباغلا

نیب هرظن  عزوو   ، ًایلاع يلع  دمحم  هقھق 
 : هدیب راشأ  مث   ، ًایھابم هرظانو  هینبا 

 . اًروف لمعلا  أدبتلف  نذإ ...  - 
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ةنبا نیلیھ  نأب  دادحلا  روفصع  ئجوف 
ةيرصملا ةجھللا  ثدحتت  سايردنأ  ةجاوخلا 
هدایترا نم  مايأ  ةرشع  دعبف   ، دیج لكشب 

طبر ًایسیطانغم  البح  نأكو  رعش  ةرامخلا 
ىلوألا ةرملل  اھعمس  اھتبحاصب .  هبلق 
ةجھلب اھيدل  دوسلا  مدخلا  دحأ  بطاخت 

كاذنآ مامحلا .  فیظنت  هنم  ةبلاط  ةيرصم 
ضھنو  ، ةتوبكملا هتعاجش  لك  عمجتسا 
فزاع ازواجتم  اھوحن  هجوتو  هناكم  نم 
اھلأسو  ، ثعشألا رعشلا  اذ  لیحنلا  ونایبلا 

 : بدأب

؟ ةملكب يل  نیحمست  لھ  - 

نینیعلاو ةیفاصلا  ةرشبلا  تاذ  بجعتت  مل 
هل تراشأو   ، لیحنلا ماوقلاو  نيواقرزلا 

هبابلج يف  سرفتت  يھو   ، سولجلاب
قوف هيدتري  يذلا  ریصقلا  عصانلا  ضیبألا 
لدانلا نم  تبلط  مث   ، عساو يدامر  لاورس 

ةلئاق تمستباو   ، لاقترب ریصع  هل  رضحي  نأ 
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:

 ! رومخلا لوانتت  كنأ ال  فرعأ  - 

هنأب رعش  هفارطأ .  تشعتراو  هنایك  جترا 
تزھجأ  ، دري نأ  لبقو   ، اھمامأ اًمامت  راع 

يھو ةدحاو  ةبرضب  يسفنلا  هنزاوت  ىلع 
 : لوقت

سیل كابأ  نأ  ملعأ  انأف  كسفن ...  جعزت  ال  - 
 ! يدلاو لتقمب  ةقالع  يأ  هل 

فزاع نم  ةثعبنملا  ىقیسوملا  تعفترا 
نیلیھ تمستباو   ، روفصع مثعلتو   ، ونایبلا

 ! ةلیمج ةمظتنم  نانسأ  نع  اھرغث  جرفناف 
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ىلع اًمئاھ  ةرامخلا  نم  روفصع  جرخ 
ةرطعملا لیللا  تامسن  ىقلتي   ، هھجو

يف ةرشتنملا  نیتاسبلا  نم  ةلبقم  حئاورب 
ةیكبزألا ةكرب  لوح  فاط  يجنرفإلا .  يحلا 
رمق نع  ثحبي  دیحو  قشاعك  فدھ  الب 

هنأل ةدشب  هسفن  خبو  ءامسلا .  يف  عئاض 
نم نیلیھ  عم  ثيدحلا  ةلصاوم  عطتسي  مل 

نأ نود  ءودھب  اھكرت  ذإ   ، ةأجافملا لوھ 
ةكوربم عم  هتأرج  ركذتو   ، ةملكب هوفتي 
ىلإ ةدوعلا  ررقو   ، اًمدن هعبصأ  ضعف 
رسفيو حرشیل  دغلا  يف  ةنتافلا  ةینانویلا 

قزقز امدنع  ةئجافم  ةحرف  هتباتنا  مھفيو . 
ىلإ قيرطلا  لض  ديرش  روفصع  هسأر  قوف 
 ... هتاذب اًدتعم  لاقو   ، لیللا رخآ  يف  هشع 

بقارت اھنإ   ، روفصع اي  كب  ةمتھم  اھنإ 
لوانتأو برشأ  امب  ةلغشنم  اھنإ   ، يتافرصت
بردب هلزنم  هاجتا  يف  راس  اھترامخ .  يف 
لیللا بالك  حابن  نكل   ، ًایشتنم زیمامجلا 

وحن ردحني  نأ  ىلإ  هرطضاو  ةدشب  هجعزأ 
ثیح  ، يجنرفإلا يحلا  نم  ىرسیلا  ةھجلا 
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ىلإ انرو   ، ةرامخلا نم  اًریثك  برتقیس 
هاجتاب ةوطخ  لك  عم  هنأ  دجوف  ءامسلا 

عفترتف ىوقأ  اقيرب  موجنلا  قلطت  ةرامخلا 
فتھو  ، اھلك هساوح  ضفتنتو   ، هبلق تاقد 

امو كلمجأ ...  ام  نیلیھ ...   ) عومسم توصب 
ةبذعملا يحور  للب  يذلا  كثيدح  برغأ 

فطعنم دنعو  نانئمطالا .)  هایمب  ةققشتملا 
نم نینثاب  اذإ  يحلا  يف  سیئرلا  عراشلا 

هناطقسيو هیلع  ناضقني  طوؤانرألا  دونج 
لوھذ طسو  دافصألاب  هنالبكيو  اضرأ 

 . فیظنلا يحلا  يف  ةیحلا  تانئاكلا 
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ریمألا نأ  اًدبأ  ایلامآ  مادم  قدصت  مل 
ةرم تاذلملا  ناخ  ةرايز  راركت  ديري  نوسوط 
، للملا وعيرس  ملعت  امك  ءارمألاف   ، ىرخأ

لصنقلا ةلاسر  تلبقتسا  لعفلابو 
صاخلا همداخ  عم  اھثعب  يتلا  يسنرفلا 

نكل  ، كابترالاو ةبيرلاو  كشلا  نم  ءيشب 
لماكب اًرھظ  ةدحاولا  يف  ریمألا  لصو  امدنع 

، شوشبلا هھجوو  رضخألا  هبابشو  هتھبأ 
تمدق نأ  دعبو  ةلاسرلا .  قدص  نم  تنقیت 
اھوحن لبقأ   ، يلاولا نبال  بجاولا  باحرتلا 

 : ةئداھ ةربنب  لاقو  اًمستبم  ریمألا 

ةاتفلا ایفوص ...  ديرأ  ایلامآ ...  مادم  - 
 ! ةیضاملا ةرملا  اھتيأر  يتلا  ةیجروجلا 

يف قربي  قشعلا  قلأ  حملت  يھو  تباجأ 
 : نیتعساولا نینیعلا 

كومس لابقتسال  ةدعتسم  نوكتس  الاح  - 
 . اھتفرغ يف 
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ةئداھلا هتماستباو  لاقو   ، ًایفان هدیب  راشأ 
 : ناكملا يف  اًرون  عشت 

میقتل اھبحطصأ  نأ  ديرأ  انأ  ال ...  ال ...  ال ...  - 
 . يعم

ةملكب اھمف  حتفت  نأ  لبقو   ، ةأرملا تتھب 
، ةسیفنلا ةیندعملا  عطقلا  نم  ّةرُص  اھحنم 

نأ تنقيأو   ، بھذلا ةسوسوب  تشتناف 
 . ةطلسلا ناملیھ  قحمي  بحلا 
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يف ةعاس  فصن  باشلا  ریمألا  رظتنا 
ىتح ایلامآ  هتجر  امك  ةیسیئرلا  ةلاصلا 

ىلإ تعرھ  ةیئاھنلا .  ةرداغملل  ایفوص  ئیھت 
ةوقب اھردص  ىلإ  اھتمضو   ، يولعلا قباطلا 

يدست تضمو   ، ةنونح تالبقب  اھترمغو 
 : ةلئاق اھتنباك  حئاصنلا  اھیلإ 

رصم يلاو  نبا  ایفوص ...  اي  ةظوظحم  تنأ  - 
، كاوھ يف  طقسو  قوشلا  هانضأ  ًایصخش 

الو  ، هبضغي ءيش  يأ  نع  اًمود  يدعتباف 
يظفحاو هعامس  بحي  ام  الإ  هل  يلوقت 

كعدخم يف  هیلبقتسا  ّهرض .  يبنجتو  ّهرس 
، ءاشي تقو  يأ  يفو  كتنيز  لماك  يف  تنأو 
الف  ، لاجرلا نع  دھز  ةلاح  يف  تنك  ول  ىتح 

 ... اھبحي ةأرما  روفن  الإ  ءيش  لجرلا  جعزي 
 . برلا يركشاف   ، ایفوص اي  كبحأ  ریمألاو 

اھماوقو نيوارضخلا  اھینیعب  ایفوص  تلبقأ 
 . باسنملا رفصألا  اھرعشو  قسانتملا 
يف رشع  سداسلا  اھماع  تلمكأ  دق  تناك 
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، اھقشعيو هقشعتس   ، يضاملا ءاتشلا 
، نايدولاو لوھسلا  هعم  بوجتسو 

لبق  ، رحبلاو ربلا  يف  راھن  لیل  هبحصتسو 
ةسمخ دعب  ةلھذملا  ةعقاولا  ثدحت  نأ 

 ! ءاقللا اذھ  نم  طقف  ماوعأ 
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نم لك  ىلإ  ةلاسر  بتكا  صوغوب ...  اي  - 
يلاطيإلا لصنقلاو  يسنرفلا  لصنقلا 

هجو ىلع  انل  السري  نأ  امھنم  بلطت 
يرلا يسدنھم  نم  ةعومجم  ةعرسلا 

ةطيرش  ، ةراحبلاو طابضلاو  ءابطألاو  ءانبلاو 
انترضح نأ  امھل  ِدّكأو   ، ءافكأ اونوكي  نأ 

مھل صصخنسو  ءاطعلا  مھل  لزجن  فوس 
، مھلمع يف  ةعارب  اوتبثأ  اذإ  ةيزجم  بتاور 

 . هعقوتأو هوجرأ  ام  وھو 

وھو  ، هتیلام رظان  نم  يلاولا  بلط  اذكھ 
ةيریبیسلا هتطق  بعادي  هتكيرأ  ىلع  عبرتم 

كمسلا حئارش  ضعب  لوانت  يف  ةكمھنملا 
عونصملا هنویلغ  ذذلتب  نّخدي  امنیب   ، يطلبلا
ةعمال ةقبطب  ىطغملاو  نازلا  بشخ  نم 

دیسلا هل  هادھأ  يذلاو   ، سونبألا نم 
عوبسألا نیینانویلا  راجتلا  ریبك  نیتنطسق 

راھنلا اذھ  يف  يلع  دمحم  ادب  يضاملا . 
اھیف تتفخ  ةلیل  ىضق  نأ  دعب   ، جازملا قئار 
ذذلتف  ، ةیكولمملا حابشألل  ةجعزملا  روصلا 
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لاقو قیمعلا .  مونلا  نم  تاعيوس  ضعبب 
 : انتمم صوغوبل 

ریبك اھفصو  يتلا  ةئینلا  بئذلا  دبك  نأ  ودبي  - 
بیبطلا ءاود  عم  تلعافت  دق  ةرحسلا 

عوبسألا يل  هومترضحأ  يذلا  يسنرفلا 
مونلا ةمعنب  سمأ  تیظحف   ، يضاملا

 . تقولا ضعبل  ئداھلا 

هتياعر ىلع  يلاولا  يدیس  اي  برلا  ركشن  - 
نذإ دعب  لءاستأو  ةیلاغلا ...  متكحصل 

نییبوروألا بلج  انفلكي  نلأ  مكومس ... 
؟ ةلئاط الاومأ  انھ  لمعلل 

لاقو هرجنخ  يف  سرفتو  اشابلا  هقھق 
 : ةیجش ةربنب 

ًابعش مكحأ  يننإ  صوغوب ...  اي  نكلو   ، ىلب - 
الو مھيدل  ملع  ، ال  ةلھجلا نیحالفلا  نم 

اذل  ، نونف ال  عناصم ...  ال  سرادم ..  ، ال  رضحت
مھداق اذإ  الإ  اًدبأ  رونلا  قيرط  اوفرعي  نلف 
، انمز هوسرامو  مدقتلا  اوعنص  سانأ 
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ىوتسملا كسفنب  تيأر  دقو   ، اولازامو
ةردنلو سيراب  نم  لك  هتغلب  يذلا  لھذملا 
يضاملا ماعلا  امھترايزب  كبانج  تمق  امدنع 

.

 : اًمود بحاشلا  هجولا  وذ  لجرلا  باجأ 

ةسئاب رصم  يف  لاحلا  يدیس ...  اي  لجأ  - 
نودقتعت لھ  نكلو  ابوروأب ...  ةنراقم  ادج 

الأ ؟  روطتلل نولھؤم  نیيرصملا  نأ  مكومس 
؟ ةثارولاب نوفلختم  مھنإ  لوقلا  نكمي 

نم اًسفن  بذجو   ، تاظحلل اشابلا  ركفت 
 : لاقو هنویلغ 

نیناوق رییغت  ىلع  ةرداق  ةوقلا  نأ  نظأ  - 
مزحلاب ةوقلا  كلت  نرتقت  نأ  طرشب   ، ةثارولا

ىلاسك نويرصملا  ناك  اذإف   ، میظنتلاو
يننإف  ، فسأ لكب  نآلا  ىرن  امك  ةلھجو 
ءاطشن اونوكي  نأل  اًعفد  مھعفدأس  ةوقلاب 

ةعباتملاو رارصإلابو   ، ممھ باحصأ 
مھلعجأس باقعلاو  باوثلاو  ةبقارملاو 

156www.jadidpdf.com



ولو روطتلاو  ملعتلا  قيرط  يف  نوریسي 
 ! ةدیئو ىطخب 

تامسق تلدبتو  هسأر  صوغوب  ضفخ 
، ةيدارإ ةئیطب ال  ضارتعا  ةكرح  يف  هھجو 

 : هلأسو  ، اًعيرس يلع  دمحم  اھطقتلا 

َشخت ال  ثّدحت ...  ؟  كضارتعا هجو  ام  - 
 . صوغوب اي  زيزع  قيدصو  خأ  تنأف   ، ائیش

نھاو توصب  سمھو   ، ةیلاملا رظان  عجشتف 
:

ىلع لاومألا  قفنتو  كسفن  بعتت  ملو  - 
جراخ سیل  هنأ  دعب  كردي  بعشب ال  ضوھنلا 
هسفن نظي  امنإو   ، بسحف ثيدحلا  رصعلا 

؟ ایندلا مأ  رصم  نإ  نولوقي  الأ  ؟  لضفألا هنأ 

همداخ ىلإ  راشأو   ، يلع دمحم  مستبا 
مقلأ  ، هشطع ىور  نأ  دعبو   ، ءاملا ًابلاط 
ةقثب لاقو  يطلب  كمس  ةعطق  ةطقلا 

 : ةینیقي
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يننأ نظت  لھ  زيزعلا ...  يرظان  اي  عمسا  - 
صوغوب اي  ؟  ةدئاف الب  لاومألا  قفنأل  جذاس 
يلاعلا بابلاو  نییسنرفلاو  زیلجنإلا  نإ  ... 
رصم ىلع  ضاضقنالا  نوديري  مھلك 

الأ  ، ادج ریبكو   ، ریبك زنك  اھنأل   ، ينم اھفطخو 
لبق دیشر  ىلع  رزيرف  لارنجلا  ةلمح  ركذت 
لغشنا تربانوب  نأ  نظت  لھ  ؟  تاونس عبرأ 
مزجأ داكأ  ؟  رصم السو  ابوروأ  يف  هبورحب 

انھ دلبلا  ماظع  نورخني  سیساوج  هل  نأ 
نل يننكل  ائیش .  مھنع  يردن  نحنو ال 

نم بارتقالاب  ةوق  نم  غلب  امھم  دحأل  حمسأ 
بابلا الو  تربانوب  الو  زیلجنإلا  ال  رصم ... 

يتثج ىلع  اًدبأ ...  كلذ  ثدحي  نل  يلاعلا ... 
نم يدالوأ  ثاریمو  صاخلا  يكلم  اھنإ  ... 
ذنم ليوطلا  يحافك  ةرھوج  اھنإ  يدعب ... 
لبق اینابلأب  ةلوق »   » يتنيدم نم  اھتئج 

 ! نكلو تاونس ...  رشع 

نيزت يتلا  موسرلا  لمأتو   ، اشابلا تكس 
يف ةقیمع  ةرظن  ىقلأ  مث   ، ةلاصلا فقس 
 : لءاستو صوغوب  كبتراف   ، هثدحم هجو 
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؟ يلاولا بانج  اي  اذام  نكلو  - 

هتبكر ىنثو  فلخلا  ىلإ  هعذجب  اشابلا  لام 
ةجھلب باجأو  نانحب  هردص  ىلإ  ةطقلا  مضو 

 : مظعألا رسلا  كردأ  نم 

زیلجنإلا عامطأ  ةھجاوم  نكمي  ال  - 
نل يتلا  ينامثعلا  ناطلسلاو  نییسنرفلاو 

شیج سیسأت  نم  تّنكمت  اذإ  الإ  فقوتت 
يتكلمم نعو  ينع  عافدلا  ىلع  رداق  يوق 

!

ّبھو ةعلقلا  ناكرأ  ّجر  ٍلاع  توصب  هقھق  مث 
 : لوقي وھو   ، افقاو

ةراحبو اطابض  ديرأ  اذامل  نآلا  تمھف  لھ  - 
؟ ابوروأ نم  نیملعمو  ءابطأو  نیسدنھمو 
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كب صوغوب  بحطصا  ءاسملا  كلذ  يف 
نیب لعفي  امك  لینلا  ىلع  ةھزن  يف  هتجوز 

اھمامأ ددري  ام  ةداع  هنأل   ، نیحلاو نیحلا 
رصم يف  هیفرتلا  لئاسو  نأ  ةرسحب 

تاعاق الو  حراسم  الف   ، ادج ادج  ةحیحش 
ةیقیسوم قرف  الو  لیثامتلاو  تاحولل  ضرع 
جھبي ءيش  انھ  دجوي  ذإ ال   ، فحاتم الو 
اقرتخا لینلا .  ىلع  ةیشمتلا  ىوس  حورلا 
ةتبثم ليدانقب  ءاضملا  يجنرفإلا  يحلا 
تاراحلا لخادم  يف  بصتنت  ةدمعأ  ىلع 
بكارملا المأت  رھنلا .  فراشم  اغلب  ىتح 

ءوض تحت  ءاضیبلا  اھعولقب  ةحئارلاو  ةيداغلا 
البقتسا ةعاس .  ذنم  ةرادتسالا  لمتكم  ردب 
تلاق ةدومب .  ةردانلا  ویلوي  رخاوأ  تامسن 
ماعلا اذھ  ةبوطرلاو  ظیقلا  ففأتب :  هتجوز 
نم تاعومجم  ادھاش  روصت .  لك  اقاف 

دنع رھنلا  برق  ضرألا  نوشرتفي  يلاھألا 
نوكحاضتيو نوثداحتي  اوضم  دقو  قالوب 

ریجرجلاو سخلاو  خیطبلاو  نبجلا  نولوانتيو 
عراوشلا يف  مھتالضفب  نوقلي  مث 
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نوؤشلاو ةیلاملا  رظان  مغمغف   ، ةناھتساب
 : جاعزناب الئاق  ةیجنرفألا 

ىضوفلا ىأرو  انھ  نم  معنلا  ّيلو  ّرم  ول  - 
بعشلا اذھ  اھیف  غرمتي  يتلا  ةراذقلاو 

 . ةنونجملا هراكفأ  نع  اًمامت  رظنلا  فرصل 

ةسمخلا تاذ  ةلیمجلا  هتجوز  مھفت  مل 
 : ةئداھ ةربنب  تلءاستو  اًعیبر  نيرشعلاو 

؟ دصقت اذام  - 

ةعومجم مامأ  فقوو  هعارذب  اھقوط 
لاقو لاع  توصب  داح  شاقن  يف  ةمكھنم 

 : ةعومجملا كلت  ىلإ  يفخ  فرطب  اًریشم 

نأ ديري  اشاب  يلع  دمحم  نإ  يتبیبح ...  اي  - 
ةذتاسألاو نیسدنھملا  ابوروأ  نم  مدقتسي 
بعشلا روطیل  طابضلاو  ءاملعلاو  ءابطألاو 

ىلإ يرظنا  اًمامت ...  مھاو  هنإ  يرصملا ... 
اذھ لثم  بعشل  نكمي  لھ  ءالؤھ ...  كولس 
اي تاھیھ  ؟  مدقتلا بورد  كلسيو  روطتي  نأ 
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 . اشاب

نیتیلسعلا نینیعلا  تاذ  ةجوزلا  تفقوت 
 : تلاقو قیقدلا  فنألاو  نیتعساولا 

، ملاسمو بیط  بعش  نیيرصملا  نإ  مل ال؟  - 
ةعئاب لوأ  نم   ، ًایموي مھعم  لماعتأ  انأو 

 . يلخاودلا نیمأ  ءاقسلا  ىتح  تاورضخلا 

ءيش روطتلا  ىلع  ةردقلاو  ءيش  ةبیطلا  - 
نئاك رامحلا  نأ  يسنت  الو  يتبیبح ...  اي  رخآ 
ىلع ينھارت  نأ  نكمي  لھف   ، اضيأ بیط 

؟ رامحلا روطت 

 : ةلئاق هتبتاعو  تمستبا 

ءایكذأ نويرصملا  صوغوب ...  اي  ةوسق  هذھ  - 
 . اًضيأ

فلخلا نم  ودعي  لفط  اھب  مطترا  ةأجفو 
، اھجوز اھب  كسمأ  نأ  الول   ، رثعتت تداكف 

 : اًرخاس لاقو 
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اضرأ كنوطقسي  نويرصملا  داك  ِتيأرأ ...  - 
 . مھنع كعافد  مغر 

 : تفتھو رثكأ  هب  تثبشتف 

اي برلا  بابحأ  لافطألاو  لفط ...  هنإ  ولو ...  - 
 . بیبحلا يجوز 

رھظ تتبرو  ءاصفرقلا  تسلجو  ترادتسا 
ةداعسب هتلبقو  اھردص  ىلإ  هتمضو  لفطلا 

 . ةرماغ
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 . لراش ةجاوخلا  مسرم  ةتوقاي  تمحتقا 
يلع دمحم  حمالم  طبض  يف  اكمھنم  ناك 

 . ةحوللا يف  ةریخألا  تاسمللا  عضوو  اشاب 
نینیعو  ، رورسلاب ّعبشم  هجوب  هیلإ  ترظن 
ةءالملا اھنع  تعزن  مث   ، رفظلاب ناضموت 

تفتھو ًابناج  اھتقلأو  ءادوسلا  فللا 
 : ةداعسب

يتلا ةأرملا  تدجو  ةجاوخ ...  اي  اریخأ  - 
 ! اھنع ثحبت 

رئاط نأ  رعشو   ، ماسرلا بلق  ضفتنا 
ءامس يف  ةأجف  اًدرغم  فرفر  ةبحملا 

 : ةفھلب اھلأسف   ، ةفرغلا

نيأ ؟  باجح ةدعسم  ناكم  تفرع  لھ  - 
؟ اھیلإ تلصوت  فیكو  ؟  يھ

 : اھمالك ةتوقاي  تلصاو  ربكأ  ةسامحب 
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خیشلا نكل  ؟  يھ نيأ  فرعأ  نآلا ال  ىتح  - 
نإ اھناكم  نع  انربخیس  لیلجلا  دبع  نیضوع 

ءاش هللا. 

دعقم برقأ  ىلع  سلجو  لجرلا  لمأ  باخ 
 : فافختساب لأسو 

؟ اذھ لیلجلا  دبع  نیضوع  خیشلا  نم  - 

تحاص اھنكل   ، ةظحلل جارحإب  ترعش 
 : ةركنتسم

لجر اذھ  ةجاوخ ...  اي  میظعلا  رفغتسا هللا  - 
دفاوتت سانلا  باجحلا ...  هنع  فوشكم  ةكرب 

، مھتالكشم مھل  لحیل  تائملاب  هتیب  ىلع 
رحسلا لطبيو   ، بئاغلا ناكم  فرعیف 

 . ضيرملا يفشيو 

 : اطخاس حاصو  يسنرفلا  ماسرلا  لعفنا 

 ! ةتوقاي اي  قّافأ  اذھ  - 

اھربخأ املف  قافأ »   » ىنعم نع  هتلأس 
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 : تفتھو اھدیب  اھردص  ةبراض  تلفج 

رفغتسا هللا ةجاوخ ...  اي  مالكلا  اذھ  لقت  ال  - 
 ! میظعلا رفغتسا هللا  میظعلا ... 

مستباو ناولألاو  ةاشرفلاب  كسمأو  ماق 
يف سرفتي  وھو  ءودھب  اھل  لاق  مث   ، اًسئاي

 : اشابلا ةروص 

؟ نیضوع خیشلا  میقي  نيأ  انسح ...  - 

 : ةعرسب تلاقو  اھردص  حرشنا 

 ! رباقملا ةیحان  لزعنم  تیب  يف  - 

ىلع تھابلا  قرزألا  نوللاب  ةسمل  عضوف 
نياعي وھو  ةقرب  لاق  مث   ، يلاولا هجو 

 : رمسألا اھھجو 

ةلویلق ذخأنل   ، ءادغلا ماعط  يدعأ  ایھ  - 
 ! اھدعب

تحاصو  ، اھانیع تقلأتف   ، ىزغملا تمھف 
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 : لالدب

لكأتس الاح ...  ةجاوخ ...  اي  كتمداخ  انأ  - 
 ! دعستو
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ةینونجلا ةصقرلا  رثإ  دسجلا  دمخ  نأ  دعب 
، هتوفغب معنیل  ةتوقاي  هتكرت   ، ةرحاسلا

ىصعتسا مونلا  نكل   ، محتستل تضمو 
هشارف يف  ایقلتسم  لظف   ، ماسرلا ىلع 

خیشلا نع  ةيراجلا  هتلاق  ام  دیعتسي 
توصب مغمغي  هسفن  دجوو   ، نیضوع

نم نويرصملا  صلختي  ىتم  عومسم ... 
انھ سانلا  فرعي  ىتمو  ؟  تافارخلا لالض 

يقطنملا يملعلا  ریكفتلا  ىلإ  قيرطلا 
ام ركذت  ؟  نورق ذنم  ابوروأ  يف  هانفرع  املثم 
نع نیموي  لبق  يسنرفلا  لصنقلا  هل  هلاق 

نییبوروألا مادقتسا  اشاب  يلع  دمحم  مزع 
مل لصنقلا  نأ  فیكو   ، نیيرصملا اوّملعیل 
يف سمھ  ذإ   ، ةوطخلا هذھب  الئافتم  نكي 
بعصلا نم  ال ...  لراش ...  ویسم  اي  ال   ) هنذأ
هرومأو هلمع  كرتي  بعش  روطتي  نأ  ادج 

يف تارم  سمخ  دجسملا  ىلإ  بھذيو 
ءاعدلا يف  اليوط  اتقو  هیف  يضقي  مویلا 

نأ هللا مھوب  ائیش  جتني  نأ  نود  لتبتلاو 
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 . ضرألا بوعش  ةیقب  ىلع  هلضفيو  هراتخا 
، عبشتلاب رعشي  يرصملا  ناسنإلا  نإ 
هسوقط ىدأ  هنأ  درجمل  هتاذ  نع  ىضريو 

ءيش لمع  يف  ةبغرلاب  رعشي  الف   ، ةینيدلا
 . لضفألل اھروطي  يك  كلذ  دعب  هتایحل  دیفم 

يف انھ  ةدحاو  ةعماج  دجوت  ال  لجر ...  اي 
نوبروسلا ةعماج  انأشنأ  نحن  امنیب   ، رصم

، ةنس ةئمتس  نم  يأ  ماع 1253 ،  سيرابب 
خيراتلاو بدألاو  ةسایسلا  انءانبأ  ملعنل 
نیيرصملا نإ   ، فسألل مولعلاو .  بطلاو 

نم دھجلاو  تقولا  ديدبت  يف  ادج  نوعراب 
ریبك مھو  اذھو   ، ءامسلا ءاضرإ  لجأ 

هنم اوصلختي  نلو  مھسوؤر  يف  ششعي 
، نییحیسمو نیملسم   ، اًعیمج مھنإ  ادبأ . 

نومومھمو نوقلقو  ادج  نولوغشم 
دعب مھلبقتسم  نع  تافارخو  تالبعزخب 
نوبذعتي مأ   ، ةنجلاب نومعنیس  لھ  توملا : 

هتبرجت اضيأ  لراش  ركذت  ؟ )  رانلا يف 
عبسلا بويأ  يرصملا  باشلا  عم  ةقباسلا 
تاونس تس  لبق  يلاولا  دونج  هلتق  يذلا 
اذام سانلل  حرشيو  مھفيو  يعي  أدب  هنأل 
لبق نطولا  نأو   ، نطولا موھفم  ينعي 
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هسفن مكحي  نأ  بجي  بعشلا  نأو   ، نيدلا
نأ دبالو  اًھلإ  سیل  يلاولا  نأو   ، هسفنب

هولاتغا مھنكل   ، هتارارق ىلع  بَساحي 
ركذت نيزحو .  سئاب  موي  يف  هتبحصو 
ميدقلا يرصملا  هذیملت  يسنرفلا  نانفلا 

ةربنب مھمھو   ، ةصغب هحور  تنقتحاو  ملأتف 
ةيدجلاب لصنقلا ...  ةداعس  اي  ال   ) ةقثاو
سرادملا سیسأتب  ةرباثملاو ...  رارصإلاو 
عرازملاو عناصملا  ءاشنإبو  تاعماجلاو ... 

 ... عباطملا ءانبو  فحصلا  قالطإبو  لماعملاو 
 ... تایميداكألاو فحاتملاو  حراسملا  دییشتب 
مامز نوكلميو  نوجتنيو  نويرصملا  ملعتیس 

يتلا تافارخلا  نم  نوصلختيو  مھسفنأ 
ًايدانم حاص  مث  نورق .)  ذنم  مھلوقعب  كسمت 
هكاوفلاو ذیبنلا  هل  ّدعت  نأ  اھنم  ًابلاط  ةتوقاي 

.
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نامیلس ةیحضلا  ةلمرأ  روفصع  مأ  تراھنا 
سيوع بلط  يف  تلسرأ  دادحلا . 

اھقلحو ملظم  اھتیب  نأ  هتربخأ  يجرارفلا . 
 ... نیموي لبق  اھنبا  ىفتخا  ذنم  فاج 

 : ىسأب تمغمغو 

ينباو يجوز  دقفأ  نأ  ّيلع  رودقم  لھ  - 
؟ ةلیلق روھش  يف  ركبلا 

 : اقفشم سيوع  اھل  لاق 

 ... ةحارصب يتلاخ ...  اي  كیلع  يّنوھ  - 
 ... ذي روفصع 

نع هینیع  يرادي  وھو  اًددرتم  فقوت  مث 
 : ةیجار تفتھف   ، ةمولكملا ةأرملا 

 ... ائیش ينع  ِفخُت  ال  ينب ...  اي  ثدحت  - 
 ! نیقیقشلا لثم  امتنأف 

ةعرسب هفوج  يف  ام  ىقلأو  سيوع  أرجت 
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 : لیقث ءبع  نم  صلختي  نمك 

ةاتفلا مارغ  يف  ىوھ  روفصع  يتلاخ ...  اي  - 
 ! سايردنأ ةجاوخلا  ةنبا  ةینانویلا 

 : تحاصو ةأرملا  تلفج 

لظیس ىتم  ىلإ  دوسأ ...  راھن  اي  - 
سايردنأ قوعدملاف  ؟  انءارو تاجاوخلا 

فطخت هتنباو   ، يجوز توم  يف  ببستي 
 . ينبا

 : سأیب تلءاست  مث 

تدفن دقل  ؟  انقنخي يذلا  رقفلا  مھیفكي  الأ  - 
اھكرت يتلا  ةلیلقلا  شورقلاو  تارابلا 

ربدأس فیك  فرعأ  الو   ، همحري نامیلس هللا 
 ! اًدغ يئانبأ  ماعط 

نأ ةیبصعب  سيوع  ترمأو   ، ةفقاو تبھ 
 ! ةرامخلا ناكم  ىلع  اھلدي 
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اذھل اًنمث  ّيضفلا  اھلاخلخ  روفصع  مأ  تعفد 
نیضوع خیشلا  ةلباقم  ىلع  ترصأ  ءاقللا . 

ناك ول  ىتح  ةظحللاو  وتلا  يف  لیلجلادبع 
، اھكلمت ةیضف  ةعطق  رخآ  وھ  لباقملا 
نامیلس لحارلا  اھجوز  اھل  اھادھأ  يتلاو 
سيوعل تلاقو   ، ءافص ةظحل  يف  دادحلا 

 : يجرارفلا

نيأ َفرعأل  هلك  يرمع  عفدأ  ّينب ...  اي  - 
 ! ينضح ىلإ  هدیعألو  روفصع  ينبا  ىفتخا 

لبقو ةساردلا  ءارحص  فراشم  ىلع 
نم لزعنم  تیب  ّرقتسا  رباقملا  ىلإ  لوصولا 

ىعرت ریغص  ناتسب  هب  طیحي  دحاو  قباط 
ةفیثك راجشأ  لالظ  تحت  ةيرحب  مانغألا  هیف 

عیطتست نل  اھنأ  اًحضاو  ادب  ناصغألا . 
باحصأف  ، مویلا نیضوع  خیشلا  ةلباقم 

نحص اوألم  لاجرلاو  ءاسنلا  نم  تاجاحلا 
مھتالكشمو مھبخصو  مھداسجأب  تیبلا 

ّقدملا اودس  ىتح  اوضافو   ، مھتارثرثو
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اھل لاق  هیلإ .  يدؤي  يذلا  دعاصلا  قیضلا 
 : سيوع

زوفلا ادج  بعصلا  نم  هنأ  ودبي  يتلاخ ...  اي  - 
 . مویلا نیضوع  خیشلا  ةلباقمب 

ىلع قلقلا  اھشھني  ةنوزحم  مأ  رارصإب 
ىلع عومدلاو  تفتھ  اھدبك  ةذلف  ءافتخا 

 : قرقرتت اھینیع  ةفاح 

كمع ةمحرو  سيوع ...  اي  هلباقأس  - 
 . هلباقأس نامیلس ... 

اھبابلج فرط  تكسمأو  ةأجف  تفقو  مث 
يضفلا لاخلخلا  رھظ  ىتح  الیلق  هتعفرو 

ام لكب  تنلعأو  ىرسیلا  اھقاس  ّنيزي  يذلا 
 : ّدحتو ةميزع  نم  كلمت 

لاخلخلا اذھ  هيدھأ  نأ  تررطضا  ول  ىتح  - 
 ! ددرتأ نلف   ، مویلا هئاقلل  انمث 

ةیشبحلا ةيراجلاف   ، تدارأ ام  اھل  ناكو 
هنأ اھتغلبأ  نیضوع  خیشلا  ةمداخ  ةموصعم 
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دعب هيدي  نیب  فوقولا  ةمعن  اھحنمیس 
 ! لاخلخلا هیلع  تضرع  امدنع  ةعاس 
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يف روفصع  مأ  ةموصعم  ةمداخلا  تداق 
تلاقو  ، لزعنملا تیبلا  لخاد  متعم  زیلھد 

 : ةدياحم ةربنب  اھل 

 ... تبرضنا تبرتقا  اذإف   ، يرود يھتني  انھ  - 
ىتح كدرفمب  ریسلا  نیلصاوتف  تنأ  امأ 

، يرحسلا بابلا  كل  حتفنیس   ، زیلھدلا ةياھن 
مسب نيددرت  تنأو  ىنمیلا  كمدقب  يلخداف 

ْيظحتل  ، تارم ثالث  میحرلا  نمحرلا  هللا 
 . نیضوع خیشلا  انالوم  عم  ثيدحلاب 

تفرُع يتلا  يھو   ، روفصع مأ  تفجترا 
يف ءطبب  تراس  ةدارإلا .  ةوقو  ةبالصلا  اھنع 

لمسبت  ، ائیش ىرت  ةملظلا ال  نم  رحب 
ةنینأمط نع  اًثحب  ضیفخ  توصب  لقوحتو 

نم اھداؤف  علخني  داكي   ، ةمتعلا يف  ةعئاض 
توص ىوس  عمست  مل  بعرلا .  طرف 

تررق لیحنلا .  اھدسجب  اھبابلج  كاكتحا 
فیط ّنكل   ، تتأ ثیح  نم  ةدوعلا  ةظحلل 
مالظلا يف  اھینیع  مامأ  لثمت  بئاغلا  اھنبا 
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مادقإلاو ةوقلا  اھحنمف   ، ًاّيوس اًرشب 
حمسي مل  اذامل  تبّجعت  ریسملا .  تلصاوو 

 . هئاقلل اھتقفارمب  سيوعل  نیضوع  خیشلا 
لوأ هرت  مل  يرحسلا .  بابلا  نم  تبرتقا 
لخادلا نم  قثبناو  ةأجف  حتفنا  هنكل   ، رمألا
حئاور لمحي  بحاش  رفصأ  ءوض  عاعش 

ةمداخلا تامیلعت  تذّفن  تبرطضاف .   ، ةبيرغ
ةحیسف ةفرغ  لخاد  اھسفن  تدجوف   ، ةقدب
ىوس اھب  سیل  ةذافن  حئاورب  ةخّمضم 

، ىرسیلا ةيوازلا  يف  ةءاضم  ةدحاو  ةعمش 
دقوم اھقوف  فصتنملا  يف  ةریغص  ةلواطو 

ةفاثكب روخبلا  ةنخدأ  هنم  ثعبنت  مخض 
 . راھنلا حضو  يف  ىتح  ةيؤرلا  بجحتف 

ةديدش ةفجر  مواقت  اھناكم  يف  ترّمست 
، تسطعف روخبلا  تقشنتسا  ةئراط . 
قلغملا بابلا  نم  خیشلا  لخدي  نأ  ترظتنا 

 . ثدحي ملف   ، ةفرغلا نم  ىرخألا  ةھجلا  يف 
ةشعترم ةربنب  تلاقو  اھتعاجش  تعمجتسا 

:

 . خیشلا انالوم  اي  مكیلع  مالسلا  - 
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دعبو  ، اھباذعو اھفوخ  دازف   ، اًّدر قلتت  مل 
الئاق تاربنلا  داح  قیمع  ٌتوص  قلطنا  ٍناوث 

:

مأ اي  نذإلا  كحنمأ  نأ  لبق  يثدحتت  ال  - 
 . روفصع

اھینیعب تسّملت  اھنأ  مغر   ، اھُبلق ّنأمطا 
 . رثأ ىلع  هل  رثعت  ملف  توصلا  بحاص 

 : لوقي توصلا  ىضمو 

مايأ ذنم  يفتخملا  كنبا  نع  نیلأست  تئج  - 
؟ كلذك سیلأ  ... 

قلغملا بابلا  وحن  اھرصب  تّبوص  دقو  تلاق 
:

ذنم ىفتخا  روفصع  ينبا   ، اندیس اي  ىلب  - 
ةرامخ ىلع  ددرتي  ناك  هنإ  يل  لیقو   ، مايأ

 . هتنباب نوتفم  هنأو   ، سايردنأ ةجاوخلا 

 : ةدحب توصلا  لاق 
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نم همرحو  هبقاعف هللا   ، رمخلا برشي  كنبا  - 
 ! كنانح

 : ةجتحم ةأرملا  ّتدر 

َملف  ، رمخلا برشأ  انأف ال  ؟  يبنذ امو  - 
؟ هبایغ رانب  يبلق  يوكني 

ةدارإ هللا.  هذھ  روفصع ...  مأ  اي  يرفكت  ال  - 

يل تلاق  ؟  ينبا نيأ  نكلو  اب ...  معنو  - 
فرعت اھنإ ال  سايردنأ  ةجاوخلا  ةنبا  نیلیھ 
يف ةرم  رخآ  هتدھاش  ذنم  ائیش  هنع 

 . ةرامخلا

؟ ةأرما اي  ةرامخلا  ِتلخد  لھو  - 

 : ةعرسب تفن 

دقل رفغتسأ هللا ...  خیشلا ...  انالوم  اي  ال  - 
انل يھ  جرخت  نأ  مداخلا  نم  سيوع  بلط 

 . اھعم ثدحتلل 
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، لوھجملا يف  باغ  لب  توصلا ...  قلعي  مل 
روفصع مأ  تّركف  ناوثل .  لیقث  تمص  داسف 
اذإ هبضغ  نم  تیشخ  اھنكل   ، لأست نأ 

عومدلا نأ  تفشتكا  نذإ .  نود  تثدحت 
ترعش  ، يردت نأ  نود  اھینیع  نم  رمھنت 

وأ ّةلُق  نع  اھینیعب  تثحبف   ، ئجافم إمظب 
ةرتف دعب  توصلا  داع  ّمث   ، دجت ملف  ريز 

 : ةزیجو

رماوأ تذّفن  اذإ  نذإب هللا  كیلإ  كنبا  دیعأس  - 
 ! دایسألا

 : ةفھلب تحاص 

؟ يھ امف   ، خیشلا اندیس  اي  اًروف  اھذفنأس  - 

دعب نیترم  نیسحلا  ماقم  لوح  نیفوطت  - 
رھشأ ةعبس  ةدمل  موي  لك  نم  رصعلا  ةالص 

.

 . انالوم اي  لعفأس  - 

دوسأ طب  ركذ  ةموصعم  يتيراج  نيدھتو  - 
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لك نم  ةعمجلا  ةالص  لبق  تاجاجد  عبسو 
 . رھشأ ةعبس  ةدمل  عوبسأ 

لسوتلاو جاجتحالاب  تّمھو   ، ةأرملا تقھش 
 : تلاقو تكسمأ  اھنكل   ، بولطملا ضیفختل 

 . اندیس اي  ةعاطو  اًعمس  - 

 : الئاق اھرمأ  مث 

 . دقوملا نم  يبرتقا  - 

 : لاقف  ، ديدش ءطبب  تبرتقا 

دقوملا لفسأ  دوجوملا  باجحلا  يذخ  - 
نم ّةرُص  لخاد  كنبا  سبالم  يف  هیّسدو 

سانلا نیعأ  نع  اھیفخأو   ، قرزألا ريرحلا 
كیلإ دوعي  ىتح  رش  لك  نم  كنبا  ظفحیل 

 . اًملاس

باجحلا تطقتلاو  ةفجترملا  اھتحار  تّدم 
 : نلعیل توصلا  داعف   ، اھردص يف  هتأبخو 
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 ... عباسلا رھشلا  نم  ریخألا  مویلا  يف  - 
رجفلا ةالص  دعب  بابلا  كنبا  قرطیس 

 ! ديراغزلاو حرفلاب  هیلبقتستل 

تدازو ةعمشلا  تأفطناو   ، توصلا عطقنا 
تخرص  ، تیمملا مالظلا  ّلحف   ، روخبلا ةفاثك 

 . ةمتعلا يف  طبختت  ةبراھ  تلوو  روفصع  مأ 
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ىتح ایلامآ  مادم  نم  اًریثك  ويردناباب  برتقا 
رسيألا اھدخ  حفلت  ةراحلا  هسافنأب  ترعش 

 : ًابتاعم اھنذأ  يف  سمھو 

يتلا يھ  ایفوص  نأ  انيربخت  مل  اذامل  - 
؟ يلاولا نب  نوسوط  ریمألا  تبجعأ 

تكحضو  ، اھيدي نم  ةفیفخ  ةكرحب  هتّدص 
 : ةرخاس

لوضفلا دجأ  امدنع  اًریثك  حرفأ  ينأل  - 
يذلا محفلا  رانلا  شھنت  امك  كحور  شھني 

 ! نیماحفلا ریبك  اي  هتراجت  ركتحت 

ىلع فرشتل  ةمھب  اھسلجم  نم  تضھن  مث 
لعفت امك  ةلیللا  ةرھسل  ةیئاھنلا  تابیترتلا 
دیسلا ةرايز  رظتنت  ثیح   ، سیمخ لك  ةداع 
ناخل نیینانویلا  راجتلا  ریبك  نیتنطسق 
دورولا عضوب  لالھ  دبعلا  ترمأف   ، تاذلملا
تنأمطا امك   ، عومشلا داقيإو   ، اھنكامأ يف 
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ةصاخ تابورشملا  عیمج  رفوت  ىلع 
ثالث مھملا  رئازلا  هنم  لوانتي  يذلا  كاینوكلا 
يف ماعطلا  دادعإ  تعباتو   ، ةریبك سوؤك 
تایمك صیصخت  ىلع  تصرحو   ، خبطملا
يذلا يوشملا  نأضلا  محل  نم  ةریبك 

 . هتداعس هلضفي 

يف اًدبأ  بحلا  سرامي  نیتنطسق  نكي  مل 
ةیعوبسألا هترايز  ربتعا  امنإو   ، تاذلملا ناخ 

، لمعلا ءابعأ  نم  اھیف  ففختي  ةحسف  درجم 
مھعم حزامتیف   ، هتدلج ءانبأب  يقتليو 

، اھلح يف  ثحبيو  مھاواكش  ىلإ  تصنيو 
لصنقلا ىلإ  اھنم  يصعتسملا  ضعب  عفريو 
 . يلاولا دنع  الح  اھل  دجیل  يسنرفلا 
هدعوم يف  نيدبلا  لجرلا  لصو  لعفلابو 

الاورس ًايدترم   ، ًءاسم ةنماثلا  وھو  داتعملا 
امو  ، ربكأ لكشب  هتنادب  زربي  اضافضف  ضیبأ 

سأكب ایلامآ  هتءاج  ىتح  هسلجم  ذختا  نإ 
محللا عطقب  ءولمم  نحصو  كاینوك 

ةلئاق هب  تبحرو   ، للخملا رایخلاو  يوشملا 
:
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اي ةلیل  لك  كترايزب  فرشتأ  نأ  يتایح  ملح  - 
 . طقف سیمخلا  سیلو   ، نیتنطسق دیس 

نم ةعطق  مضقي  وھو  لاقو   ، لجرلا كحض 
 : محللا

محللا لثم  ایلامآ  اي  ذيذل  معط  حيدملل  - 
، نینثالا نم  ّلمأ  انأو ال  يوشملا ... 

 ! كماعطو كحيدم  نم  ينيديزف 

هنم وندیل  ةظحللا  كلت  يف  ويردناباب  زفق 
 : هلأسيو

بئارضلا ضیفخت  يف  اشابلا  متثدح  لھ  - 
؟ محفلاو نوباصلا  يتراجت  ىلع 

عم تقفتا  دقل  ويردناباب ...  دیس  قلقت  ال  - 
يسنرفلا لصنقلا  روضحب  كب  صوغوب 

 . مايأ لالخ  ردصیس  رارقلا  نأ  يندعوو 

 : حاصو لجرلا  هجو  ّدروت 

نأ فرعت  تنأف  انریبك ...  اي  ادج  كركشأ  - 
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ةیضاملا تاونسلا  يف  اًریثك  تدسك  انتراجت 
، رصم اھتدھش  يتلا  تابارطضالا  ببسب 

 .. اح كلذ  عمو 

 : ةبعادم تلاقو  ایلامآ  هتعطاق 

اذھ ال محفلا  رجات  كلضف ...  نم  هبتنا  - 
 ! نیتنطسق دیس  اي  حابرألا  نم  عبشي 

نم ىقبت  ام  ّبعو  نيدبلا  لجرلا  هقھق 
 : حاصو ةدحاو  ةعفد  هفوج  يف  كاینوكلا 

اي لاومألا  نم  عبشي  دحاو  لجر  ةمث  لھو  - 
ىنغأ يلع  دمحم  يلاولا  ىتح  ؟  يتزيزع

يذلاو اھلك  ةینامثعلا  ةيروطاربمالا  تاوشاب 
ىلع ىلوتسا   ، نآلا رصم  يضارأ  ّلك  كلمي 

دجاسملل ةصصخملا  فاقوألا 
، تاونس ثالث  لبق  ةيریخلا  تاسسؤملاو 
رصمل مكاح  يأ  هلعف  ىلع  ؤرجي  مل  ام  وھو 
رابك دحأ  ينربخأ  امك  مالسإلا  اھلخد  ذنم 

اي لاملا  رحسف   ، ملعللو نیيرصملا ...  راجتلا 
، ءارقفلا لبق  ءايرثألا  باعل  لیسُي  يتزيزع 
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 ! مھنم رثكأ  هنوفرعي  مھف 

 .. اي نكلو  - 

ذإ  ، ثيدحلا ةلصاوم  نع  ويردناباب  فقوتيو 
، بابلا ىلع  ةفینع  تاقرط  تعمُس 
ردصم وحن  عیمجلا  سوؤر  تبأرشاف 

سايردنأ ةجاوخلا  ةنبا  نیلیھب  اذإف   ، توصلا
ةبطاخم حیصت  يھو  تاذلملا  ناخ  محتقت 

 : نیتنطسق دیسلا 

 . اًروف كیلإ  ثدحتلا  ديرأ  كلضف ...  نم  - 
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تلواح  ، اھتأر امدنع  ایلامآ  مادم  تكبترا 
اھردص ىلإ  اھمضب  اھبارطضا  ةارادم 

ىلإ ةيدارإ  ةرظن ال  اھنم  تحالو   ، اھلیبقتو
ةاتفلا نكل   ، دوسألا لالھ  نوتفملا  اھدبع 
ىلع ةرصم  تناك  ذإ   ، روتفب ةوافحلا  تقلت 

، راجتلا ریبك  ىلإ  اًّرس  ثدحتلا  وھو   ، اھفدھ
هنم تثعبنا  يذلا  خبطملا  ىلإ  قفرب  هتداق 

حتفتو فونألا  دست  خبطلاو  ءاوشلا  حئاور 
لتقم ىركذ  نیلیھ  روھظ  دّدج  ةیھشلا . 
روضحلا داعتساو   ، سايردنأ ةجاوخلا  اھیبأ 
سني ملو   ، هقالخأب اوداشأو  هبقانم 

، ةریسلا يف  مسلا  سدي  نأ  ويردناباب 
نإ  ) الئاق هعمطو  هعشج  نع  ثدحتف 

ضاضقنالاب ةلئاطلا  هتورث  عمج  سايردنأ 
نیيرصملاو نییبوروألا  بویج  ىلع  ثیبخلا 
ةدھاج لواحت  تناك  ایلامآ  نأ  مغرو  ( 

دیسلاو ةاتفلا  نیب  رودي  ام  ىلع  تصنتلا 
اھنذأ تذحش  اھنأ  ریغ   ، نذأب نیتنطسق 

، ةلاصلاب روضحلا  هلوقي  ام  عمستل  ىرخألا 
تمجلأ ةیساق  ةرظنب  ويردناباب  تمرو 
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 ! هناسل
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ةفرش نم  ّدروملا  اھھجوب  ایفوص  ّتلطأ 
تقلت  ، سمشلا قورش  عم  ةرخافلا  رادلا 

تأرو  ، حرشنم ردصب  حابصلا  سافنأ 
يف ةحباسلا  رویطلاو  لیخنلاو  راجشألا 

 . بالخلا دھشملاب  اھانیع  تقلأتف  ءاضفلا 
ةعرتملا ةبيرقلا  اھتلوفط  ىسأب  تّركذت 
نیتاسبلاو نايدولا  طسو  حرملاو  مالحألاب 

لوبنطسأ يف  اھوعیبي  نأ  لبق  ایجروج  يف 
ةحئاج رثإ  اھيدلاو  ةافو  دعب  يكرت  رجاتل 
ناكس فصن  ةایحب  تدوأ  يتلا  اریلوكلا 

ىلإ هءارو  رجاتلا  اذھ  اھبحس  دقو  اھتيرق . 
سخب نمثب  ایلامآ  مادمل  اھعابو  ةرھاقلا 

ةسردمب اھتقحلأف   ، تادودعم مھارد 
تسرامف  ، ةلیلق تابيردت  دعب  تارھاعلا 

نود نكل   ، ناقتإب تاذلملا  ناخ  يف  اھماھم 
تاذ نوسوط  ریمألا  ءاج  ىتح   ، فغش
هُبابش اھرحسو   ، هّتقر اھترھبف   ، ةریھظ

دوعي ول  ّتنمتو   ، ءاخسب هتحنمف  قفدتملا 
قوشلاب العتشم  ءاج  املف   ، ىرخأ ةرم 

ةللكم تاذلملا  ناخ  هعم  ترداغ   ، ةفھللاو
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لجر هنأ  اًمامت  ةنمؤم   ، ةيدرولا مالحألاب 
 . دبألا ىلإ  دیحولا  اھتایح 

ىلع تايركذلا  ةماود  نم  ایفوص  تقافأ 
ریمألا لمانأ  نم  اھفتك  ىلع  ةقیقر  ةسمل 
ةربنب اھل  لاقو  ةقرب  اھبتاع  يذلا  نوسوط 

 : ةممصم ةئداھ 

 ... ياوس دحأ  ِكاري  نأ  ديرأ  ال  يتبیبح ...  - 
 . كعدخم يلخداف 

 : تسمھو لالد  ةرظنب  هتقمر 

؟ رحاسو عيدب  انھ  نم  لینلا  رظنم  نكلو  - 

اھتنجو ىلع  ةلبق  اھحنمو   ، اقفاوم مغمغ 
ىلإ اھداق  مث   ، هعارذب اھقوطو  ىنمیلا 
اھعم اًحضاو  ریمألا  ناك  قفرب .  لخادلا 

فحتلاب ةنادزم  ةحیسف  اًراد  ِكل  صصخأس  )
طرشب  ، دیبعلاو يراوجلاو  ايرثلاو  شايرلاو 
لعفلابو يتبحصب .)  الإ  اًدبأ  اھنم  يجرخت  الأ 

، شحافلا ءارثلاب  ةروھبملا  ةاتفلا  تقفاو 
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ناخ نم  تلقتنا  اذكھو  نوتفملا .  باشلابو 
يجنرفإلا يحلا  طسوتي  يذلا  تاذلملا 

اربش يحب  مخضأو  ربكأ  راد  ىلإ   ، ةیكبزألاب
رھنلا ىلع  فرشتو  نیقباط  نم  ةنوكم 

 . ةدیعب تسیل  ةفاسم  نم  دلاخلا 

رجات نم  رادلا  كلت  نوسوط  ىرتشا  دقل 
عم قرشلا  شیج  يف  اطباض  ناك   ، يسنرف

عم لیحرلا  نع  ّفلخت   ، تربانوب نویلبان 
ثیح ماع 1801 ،  رصم  نم  ةلمحلا  دونج 

جوزتو ةراجتلاب  لمعو   ، ةرھاقلا يف  رقتسا 
لصنقلا هنواع  دقو   ، يصربق رجات  ةنبا 

حبصأو هتراجت  تجار  ىتح  اًریثك  يسنرفلا 
ملف ایفوص  امأ  نبلا .  راجت  ءايرثأ  ربكأ  نم 
ریمألا عم  اھیلع  رمي  موي  لك  نأ  اًدبأ  كردت 
بج يف  طوقسلا  نم  رثكأ  اھبرقیس 

 ! لوقحلا يف  بایغلاو  ةبیصملا 
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نم ریمألا  ىوترا  نأ  دعب  ایفوص  تئجوف 
ىتح نودو   ، ةسامحب ضھن  نأ  بذعلا  اھئام 

ةفرغلا ىلإ  جرخ   ، هسبالم يدتري  نأ 
الماح اًعيرس  داع  مث   ، مونلا ةفرغب  ةقحلملا 
ّنيزي ىضمو   ، ساملا نم  اًدقع  هلمانأ  نیب 
عئارلا راھبنالا  نم  ةلاح  طسو   ، اھدیج هب 

 : هل تلاق  يتلا   ، ةاتفلا تباتنا 

ملأ يبیبح ...  اي  كايادھب  ينترمغ  دقل  - 
نم اطرق  يضاملا  عوبسألا  ينحنمت 

؟ بھذلا

سمھو ىنمیلا  اھتحار  مثلو  ریمألا  مستبا 
 : اھنذأ يف 

نم رثكأ  قحتسي  كلامج  ّنأل   ، ىلب - 
ّنألو ةيویحب ...  قفدتي  كنانح  نألو   ، بھذلا

بذعأ حاكنلا  ةصقر  ءانثأ  يف  كخارص 
 ! تاوصألا
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 : لالدب تسمھو   ، الجخ اھھجو  ّرمحا 

اذھ ىلع  ثدحي  امف   ، ریمألا ومس  اي  بیع  - 
ّحصي ةمیمحلا ال  رارسألا  نم  ريرسلا 

 ! هنع ثيدحلا 

ىقلأو فلخلا  ىلإ  داعو  باشلا  هقھق 
 : لاقو ريرسلا  قوف  هدسجب 

اشاب میھاربإ  ربكألا  يقیقش  نأ  يلیخت  - 
يدلاو ىلإ  ينوكشيو  ريذبتلاب  ينمھتي 

ينحصنيو  ، يمرك ىلع  يبتاعي  يذلا 
 . قافنإلا يف  ثيرتلاب 

اھعارذب هرصخ  تطاحأو  هراوجب  تسلجف 
 : ةيدجب هتلأسو 

؟ كدلاول تلق  اذامو  - 

اھمكاحو رصم  اشاب  كنإ  هل  تلق  اًدبأ ...  - 
نع هدي  كُنبا  كسمي  نأ  قیلي  الو   ، يوقلا

 . هلاومأو هیبأ  ناطلسب  يھابتلاو  مركلا 
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اھاقلتف  ، ةوقب اھردص  ىلإ  هتمضو  تكحض 
 ! ديدج نم  تخرصو  فغشب 
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تالباقم يف  ىضقنا  قاش  لمع  موي  دعب 
ضوافتلا لجأ  نم  ةیبروألا  لودلا  لصانق  عم 
طابضلاو ءابطألاو  نیسدنھملا  دافيإ  ىلع 

ىلإ كب  صوغوب  داع   ، رصم ىلإ  ةراحبلاو 
لابلا ّشوشم  يجنرفإلا  يحلاب  هراد 
ديري اذام  لءاستي :  ىضمو   ، ریكفتلاو

ريرحت نكمملا  نم  اقح  لھ  ؟  طبضلاب يلاولا 
ىلع رداق  وھ  لھ  ؟  فلختلا دویق  نم  رصم 
الأ ؟  ةرانتساو ةمكح  رثكأ  نیيرصملا  لعج 

نوھركي انھ  نیملسملا  نأ  اشابلا  فرعي 
مھعم نولماعتيو   ، اًديدش اًھرك  نییحیسملا 

ىلإ برقأ  اًسانأ  وأ  اًراّفُك  مھفصوب 
لاحملا نم  هنأ  دحأ  هربخي  ملأ  ؟  تاناویحلا

هتلغب وأ  هرامح  ًایطتمم  يحیسملا  ّلظي  نأ 
اذھ ُةناكم  تغلب  امھم   ، ملسم لجرب  ّرم  اذإ 
هتباد قوف  نم  لزني  نأ  هیلع  ذإ  ؟  يحیسملا

 ! ملسملا ربعي  ىتح  اًعوشخ  ينحنيو 

نأ دلبل  نكمي  لھ  لءاستي :  صوغوب  داع 
سناجتلا نإ  ؟  هئانبأ لاح  هذھو  مدقتي 

196www.jadidpdf.com



نيرخآلا قوقحب  فارتعالاو  يعامتجالا 
بوعشلا دوقت  يتلا  يھ  حماستلا  ةلیضفو 
نوكردي فسأ ال  لكب  نويرصملاو   ، رونلا وحن 

رصم ىلإ  تئج  ذنمف   ، ائیش رومألا  هذھ  نم 
نويرصملاو  ، رثكأ وأ  نامزلا  نم  دقع  لبق 

دلبلا اذھل  فیكف   ، اھتاذ ةسئابلا  مھلاح  ىلع 
؟ ابوروأ هتعنص  يذلا  روطتلا  لبس  كردي  نأ 

مدطصي الأ  نكلو   ، حومط يلع  دمحم  اقح ... 
نكمي الأ  ؟  عقاولا ضرأب  انایحأ  حومطلا 

ةردقلا كلمي  نم  نكلو  ؟  ئطخي نأ  يلاولل 
؟ معنلا ّيلو  ءارآ  فلاخي  يأر  ءادبإ  ىلع 

تحت لمعلا  تمئس  لھ  ؟  صوغوب اي  كل  ام 
الأ ؟  لاومألاو ايازملا  كحنمي  ملأ  ؟  هتدایق
ةقطنم ىقرأب  ةمخف  رادو  ریبك  بتارب  عتمتت 
لھ ؟  ةبیطلا كتجوزو  كنضتحت  ةرھاقلاب 

، اطاریق نزت 17  يتلا  ساملا  ةعطق  تیسن 
يف ّركفت  لھ  ؟  ماع لبق  كل  اھادھأ  يتلاو 
اثحب كنطوم  رجھت  ملأ  ؟  اینیمرأ ىلإ  ةدوعلا 
يف عتمتت  كنأ  حیحص  ؟  ریفولا قزرلا  نع 
ّنأ الإ   ، عیفرلا بصنملاب  ةسورحملا  رصم 
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فوفحم ٌرمأ  يلع  دمحم  ةرمإ  تحت  لمعلا 
 . رطاخملاب

مھاس هتدجو  امدنع  هتجوزل  لجرلا  لاق 
 : لابلا

نم لك  باتني  عورشم  قلق  هنإ  ءيش ...  ال  - 
 . نیملسملا ماكح  عم  لمعي 

دعب سدقملا  باتكلا  راضحإ  اھنم  بلط  مث 
ةصاخلا هتفرغ  ىلإ  ىضمو  ءاشعلا .  لوانت 

كلت  ، ةمخفلا هراد  نم  يضرألا  قباطلا  يف 
عیمجلا نع  اھیف  لزعني  يتلا  ةفرغلا 

بتكب اھناز  دقف   ، يلقعلا هطاشن  دیعتسیل 
ایفارغجلاو خيراتلاو  ةسایسلا  يف  عجارمو 

اھلك اھعمج   ، نونفلاو ةفسلفلاو  داصتقالاو 
هسفنب لعشأ  ابوروأ .  ىلإ  هتالحر  نم 

، نميألا رادجلا  يف  تبثملا  حابصملا 
مث  ، ةفرغلا ألمیل  رونلا  رھن  باسناف 
ةورفب ةوسكملا  ةكيرألا  ىلع  ىقلتسا 

رّسیت ام  ولتي  ةعاس  فصن  وحن  لظو  فورخ 
رركف تايآلا  هذھ  هْتنتف   ، ىتم لیجنإ  نم 
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 : هعومد تضاف  ىتح  ةرم  نم  رثكأ  اھتءارق 
يلیقثلاو نیبعتملا  عیمج  اي  ّيلإ  اولاعت  )

مكیلع يرین  اولمحا  مكحيرأ .  انأو  لامحألا 
، بلقلا عضاوتمو  عيدو  ينأل   ، ينم اوملعتو 

ّنیھ يرین  نأل   ، مكسوفنل ةحار  اودجتف 
 (. فیفخ يلمحو 

نع هتبتكم  يف  ثحب   ، ةءارقلا نم  غرف  املو 
مل املو   ، اھتعیبطو رصم  خيرات  يف  باتك 

نأب يسنرفلا  لصنقلا  يصوي  نأ  ررق   ، دجي
تردص دق  نوكت  رصم  نع  بتك  يأب  هدمي 
يلعل  : ) نھاو توصب  مغمغو   ، سيراب يف 
دلبلا اذھ  ريوطت  اشابلا  عیطتسي  لھ  فرعأ 
ًایعاد ةالصلا  ءادأ  يف  عرش  مث   ، مأ ال؟ ) 

نأو هتكربب  هلمشيو  هیلع  ظفاحي  نأ  ّبرلا 
وأ شطب  وأ  ردغ  يأ  نم  هترسأو  هیمحي 

 . ةياشو

هرظتنت يتلا  ةثراكلا  اًدبأ  فرعي  نكي  مل  هنكل 
 ! مايأ دعب 
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، ةریخألا هسافنأ  لیللا  ظفلي  نأ  لبق 
تاقرط ىلع  دادحلا  روفصع  مأ  تظقیتسا 
ریخ  ) تددرو تلفج   ، بابلا ىلع  ةفیفخ 
تاقرط تناك  لعفلابو   ، اًریخ )  هلعجا  مھللا 
ماد ءافتخا  دعب  اھنبا  اھیلع  ّلھأ  ذإ   ، ریخ
اھنضح يف  ىمترا  ةلماك .  مايأ  ةرشع 
ةنتنلا اھتحئارو  هسبالم  ةراذقو  هقرعب 

 : هتلأسو اھتالبقب  هترمغ   ، ىكبو

؟ نیعلا ّيض  اي  تنك  نيأ  - 

طوؤانرألا دونجلا  هب  كسمأ  فیك  اھل  ىكح 
رادب صبرتلا  ةمھتب   ، ةعلقلا نجس  هوعدوأو 

دصقب يجنرفإلا  يحلاب  كب  صوغوب 
مھل مسقأ  املو   ، ةیلاملا رظان  ىلع  ءادتعالا 
ةیحض هنأو   ، اذھ صوغوب  نم  فرعي  هنأ ال 

، هوقدصي مل   ، ةنجلا نم  ةاتفل  موتكم  ّبح 
نودبو نكل   ، هیلع اوقصبو  هوبذعو  هوبرضو 

ةطرشلا ریبك  نم  ٌرمأ  مھءاج   ، تامدقم
هنیبج ةنيزحلا  مألا  تمثل  هنع .  جارفإلاب 
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 : مزحب هترمأو  هفتك  تتبرو 

 . ينانویلا ةنبا  نع  دعتبا  - 

، لیلجلا دبع  نیضوع  خیشلا  تركذت  مث 
 : ةددنم تحاصف 

ينعدخ يلالضلا ...  باصنلا  بلكلا  نبا  - 
، رھشأ ةعبس  دعب  الإ  دوعت  نل  كنأ  معزو 
طب يركذو  لاخلخلا  ىلع  ينم  ىلوتساو 
اذھ هحضفأس  هللاو  ةجاجد ...  ةرشع  عبرأو 

 . لاجدلا

مستباف  ، ناك ام  هل  تكح  ةلاجع  يفو 
ّمحتسا مث  ًایساوم .  هردص  ىلإ  اھمضو 
هتدراطو  ، مالحألا هتبغاشف   ، مانو لكأو 

ةشرو لخدي  هدلاو  يأرف   ، نیلحارلا ُفایطأ 
اھل تتبن  دقو  نیلیھ  ةبحصب  ةدادحلا 
لدابتي سايردنأ  ةجاوخلا  امنیب   ، ةحنجأ
هسفن ةطرشلا  ریبك  عم  افیطل  اًراوح 

 ... هلأسو روفصع  هنم  برتقاف   ، ناكحضيو
نیلیھ نكل   ، دري ملف  ؟  ةجاوخ اي  كلتق  نم 
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نع نیلحارلا  لست  ال  تسمھو :  هنم  تند 
ىلإ ضرألا  نم  نوبرھي  مھنأل   ، مھبایغ رس 
هتلبق مث  توكلملا .  يف  اوحبسیل  ءامسلا 
يحلا نیتاسب  وحن  تراطو   ، هتنجو يف 
شيرلا ضعب  اھءارو  ةفلخم  يجنرفإلا 

 . ةلیمج لاقترب  ةحئارو  معانلا 
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قرعلا يف  اقراغ  برغملا  ناذأ  لبق  ظیقتسا 
لوانتو ىرخأ  ةرم  محتساف   ، شيوشتلاو

ىلع مزعلا  دقع  دقو   ، لجع ىلع  هماعط 
هفلك امھم   ، اھیلإ ثدحتلاو  نیلیھ  ةلباقم 
سيوع ءاج  هجورخ  لبقو  ةقشم .  نم  رمألا 

 : هل لاقو   ، هتمالسب ائنھم  يجرارفلا 

تدكأ دق  ةیساقلا  ةبرجتلا  هذھ  نأ  نظأ  - 
هل تاجاوخلا  تانب  نم  بارتقالا  نأ  كل 

 ! ةمیخو بقاوع 

 : اًحصان فاضأو 

 . اھروجفو اھترامخل  ةنوعلملا  هذھ  عد  - 

، ریبعتلا ةظاظف  نم  ةدشب  روفصع  جعزنا 
ىلع همظكف   ، هینیع يف  ظیغلا  سدكتو 

اھنع ثدحتي  الأ  هقيدص  نم  بلطو   ، ضضم
 : ةوقب هديدھت  قلطأ  مث   ، ءوسب
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كمئاتش تررك  اذإ  سيوع ...  اي  اب  مسقأ  - 
 . دبألا ىلإ  كب  يتقالع  عطقأسف   ، نیلیھل

 . ماصخو بضغ  ىلع  ناقيدصلا  قرتفاو 
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دعب  ، ةرامخلا وحن  روفلا  ىلع  روفصع  هجوت 
قوف ضیبأ  بابلج  يف  هدسج  رشح  نأ 
ةمخض ةمامع  رمتعاو   ، يدامر لاورس 

زربي راطإك  ّرودملا  يرمخلا  هھجوب  تطاحأ 
هماع فراشم  ىلع  ناك  هتيویحو .  هتراضن 
، قسانتم ليوط  ماوق  اذ   ، رشع عساتلا 

ناتلیمج نانیع  اھولجت  ةقیقد  حمالمو 
ةلوتفمف هتالضع  امأ   ، ناتعساو ناوادوس 

 . هیبأ عم  ةدادحلا  ةشرو  يف  هلمع  مكحب 

راسو  ، زیمامجلا برد  رداغ  ةعيرس  تاوطخب 
اًراسي فطعنا  مث   ، تانبلا عماج  هاجتا  يف 

، قاوشأ رطمت  هبلق  يف  ةیكبزألا .  وحن 
ىلإ هبتني  مل  ةلئسأ .  مطالتت  هلقع  يفو 
نم برتقا  املك  دعاصتملا  بالكلا  حابن 
جعزني ملو   ، ناخدلاو نئابزلاب  رماع  ىھقم 

يتلا ةعرتلا  يف  عدافضلا  قیقن  دعاصت  نم 
هلغشت ملو   ، يعيورلا برق  اھل  ًايذاحم  ریسي 
لخدم دنع  طوؤانرألا  دونج  ضعب  تاكرحت 
سبحلا باذع  يسن  دقف   ، يجنرفإلا يحلا 
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فدھلا كانھ ...  تناك  اھنأل   ، لالذإلاو
بھت نیلیھو  لحلا ...  كلمت  نیلیھف   ، ءاجرلاو

 . ةداعسلا

ریغ هوحن  تضكرو   ، ةلفط ةحرفب  هتلبقتسا 
، نيرومخملا بخص  الو  ونایبلا  فزاعب  ةئباع 

تمثل هنایك  تلزلز  ةقیشر  ةعيرس  ةكرحبو 
 : تفتھو هتنجو 

دیسلا ىفوأ  دقل  كذقنأ ...  هنأل  برلا  ركشن  - 
 . هدعوب نیتنطسق 

ثیح  ، هنع جارفإلا  رس  روفصع  فرع  انھو 
ریبك ىدل  نیینانویلا  راجتلا  ریبك  لخدت 

، نیلیھ هتجر  نأ  دعب  كب  صوغوبو  ةطرشلا 
اھل لاق  اذكھو   ، روفصع مأ  ةدلاوب  اھئاقل  رثإ 

 : انتمم

 ! يتایحب كل  نيدم  انأف   ، نذإ - 

ةمولعملا هھجو  يف  تقلأو  تمستبا 
 : ةمساحلا
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عم كدلاو  رجاشت  ةموؤشملا ...  ةلیللا  يف  - 
، اھعرجت يتلا  سوؤكلا  ددع  ىلع  يبأ 

ةثلاثلا دودح  يفو   ، اًددھم هتوص  عفتراو 
لقن ىلع  ىوقي  المث ال  ةرامخلا  رداغ  اًحابص 
نأ الول   ، اھلخدم ىلع  طقسي  داكف   ، هتاوطخ

يذلا يلخاودلا  نیمأ  ءاقسلا  هدنسأ 
 . تقولا كلذ  يف  هرورم  فداصت 

فشك تلصاوف  لوھذب  اھیلإ  تصنأ 
 : روتسملا

رايزألا ألمیل  اًرجف  ءاقسلا  ءاج  امدنعو  - 
ىلع ةاقلم  يبأ  ةثج  دجو   ، داتعملاك هایملاب 
، كدلاو اوكسمأ  املو   ، ةیكبزألا ةكرب  ةفاح 
نأ لاحملا  نم  هنإ  يل ...  مسقأو  ينءاج 
دقف  ، ةميرجلا هذھ  دادحلا  نامیلس  بكتري 

ىوقلا رئاخ  وھو  هتیب  باب  ىتح  هلصوأ 
 . ًابيرقت يعولا  نع  بئاغ 

 : حاصو روفصع  لعفنا 

؟ ملكتي مل  اذاملو  - 
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 ! ةطرشلا ریبك  نم  َيشخ  - 

دعقم لوأ  قوف  هسفنب  ىقلأو  روفصع  راھنا 
ردقل اًمالستسا  هیفك  نیب  هسأر  انفاد 

تاعاقيإ عم  هفتك  نیلیھ  تتبر  امنیب   ، ىمعأ
 . ةعراستملا ونایبلا 
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يفو  ، ينیسحلا دھشملا  ةراح  لخدم  دنع 
ردصتت يتلا  ةیمطافلا  فراخزلل  هلمأت  ءانثأ 

ةجاوخلا عمس   ، قیتعلا دجسملا  ةھجاو 
تفتلا همساب .  هيداني  اًمعان  ًاتوص  لراش 
ةیناثلا زواجتت  ةأرما ال  ىأرف  فلخلا  ىلإ 

 . ةسداسلا يف  لفط  اھتقفربو  نيرشعلاو 
، اًریثك ریغتت  مل  ىلوألا .  ةرظنلا  نم  اھفرع 
، اھھجو ةقارشإو  اھتكحض  تدقف  اھنأ  مغرو 

اھترظنو اھتقرب  ظفتحت  تلازام  اھنأ  ریغ 
لبقأ ةئداھلا .  ةقیقرلا  اھحمالمو  ةبیطلا 
اھلأسو  ، تايركذلاب مرطضي  بلقب  اھوحن 
خیطبلا ةعابو  سطسغأ  ةجوزل  طسو 

 : ةراملا جیجضو  تاورضخلاو 

؟ ةيدعس مادم  اي  كلاوحأ  فیك  - 

 : تباجأو هحفاصتل  اھدي  تدمو  تمستبا 

 ! لراش ویسم  اي  دمحلا   - 
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قنتخم بلقب  ىضم  ام  ركذتو  مستبا 
 : اھلفط ىلإ  ةریشم  تلصاوو   ، ىسألاب

هیبأ مساب  هتیمسأ  بويأ ...  ينبا  اذھ  - 
 ! عبسلا بويأ  موحرملا  يجوز 

، ةقراحلا بھشلا  هسأر  قوف  توھ 
وھو ةنيزح  ةربنب  لاقو   ، ةبوعصب كسامتف 

 : هتامسق لمأتي 

 . اًریثك هدلاو  هبشي  هنإ  هلمجأ ...  ام  - 

 : ةرسحب تددرو   ، ةقفاوم تمغمغ 

يتلا هتروص  ىوس  هیبأ  نم  قبي  مل  - 
 ! هلتقم ةلیل  يف  يل  اھتيدھأ 

بلقلا يمحراف   ، ةيدعس اي  مكارتت  عجاوملا 
وذ سوسقرع  عئاب  هجعزأ  نوزحملا . 

هلأس ةأجفو   ، ًابناج ىحنتف   ، ةداح سارجأ 
 : لفطلا

ةجاوخلا لراش  ویسم  يمع  تنأ  لھ  - 
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ةقلعملا يبأ  ةروص  مسر  يذلا  يسنرفلا 
؟ انراد يف 

معانلا هرعشب  ثبعيو   ، ةدومب هلبقي  ىنحنا 
ةیئرملا ریغ  هعومد  قفدت  فاقيإ  الواحم 

 : هل لاقو 

مسرلا نونف  كملعأ  ایھ  بويأ ...  اي  انأ  لجأ  - 
 . تببحأ ول 

 : حاصو هقنعب  لفطلا  قلعت 

ةمامحلاو يبأو  يمأ  مسرأ  ينملع  - 
 . ءاضیبلا

اھففجف  ، عومدلاب لراش  انیع  تقرورغا 
 : لاقو روفلا  ىلع 

 . يبیبح اي  ديرت  ام  كملعأس  - 

ةيدعس هجو  يف  سرفتو  هتفقو  داعتسا  مث 
 : فاج قيرب  اھلأسو 
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؟ لھألا لاح  فیك  - 

 : ىسأ ةربنب  تسمھ 

بويأ ةدیحو ...  ينوكرتو  اوبھذ  مھلك  - 
ىوس يل  قبتي  مل   ، يمأو يدلاوو 

 . لوھجملا لبقتسملاو  نازحألاو  تايركذلا 
 . عیمجلا محري  هللا 

 : الئاق اھرطاخ  بییطت  لواح 

 . كرظتنت ةبیطلا  لامآلاو  ةباش  تلزام  تنأ  - 

 . ءيش لك  ىلع  دمحلا   - 

فلخ اًعرسم  ودعي  لفط  امھراوجب  قرم 
ماسرلا لاقو   ، نانثالا مستباف   ، ةفئاخ ةطق 

:

؟ ًایلاح نیمیقت  نيأ  - 

دھشملا ةراحب  انھ  اھسفن  يراد  يف  - 
اًدبأ لحارلا  يجوز  راد  كرتأ  نل   ، ينیسحلا
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يتدحو سنؤتو  يعم  شیعت  هحور  نإ  ... 
نوؤش ىلوتیف  يخأ  امأ  نامألا .  ينبھتو 

يدلاو نع  هانثرو  يذلا  ةراطعلا  ناكد 
 . رھش لك  حابرألا  نم  يبیصن  ينیطیعيو 

، ةصلخملا ةأرملا  عورأ  امو   ، مايألا ىسقأ  ام 
 : لوقي لراش  داعو 

ىلع ریخلا  كل  ىنمتأ  لاح  يأ  ىلع  - 
تلزام انأف  ءيش ...  يأ  تدرأ  ولو   ، ماودلا

تحت رفصألا ...  بردلا  ةراحب  يراد  يف  میقأ 
 . تقو يأ  يف  كرمأ 

 : هتلأسو اھسأر  نم  ةكرحب  هتركش 

؟ اسنرف نم  تدع  ىتم  - 

 . ةلیلق رھشأ  لبق  - 

لوقت تنك  امك  يناثلا  كدلب  رصم ...  ترون  - 
 . بويأ موحرملل 

رطاخ همھدو  تايركذلا  هبلق  يف  تلاھنا 
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باجح ةدعسم  نع  اھلأسي  نأ   ، ئجافم
اھّعدو مث   ، كسمأ هنكل   ، دمحم امھنباو 

ةلیل لراش  ىضقو  ةداعسلا .  اھل  ًاینمتم 
اھكراب ةریثك  ٍلایل  ىلإ  فاضت  ةنيزح  ىرخأ 

 . باذعلاو نجشلا 
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علطا نأ  دعب  ًابضغ  يلع  دمحم  طاشتسا 
ّيرس  » اھیلع بـ رشؤم  ةلاسر  رخآ  ىلع 

كب صوغوب  ءاعدتسا  يف  لسرأو   ، ةياغلل » 
خرص ىتح  همامأ  لثم  نإ  امو   ، لجع ىلع 

 : الئاق هھجو  يف 

لاسرإب يرماوأ  ةعباتم  ىسنت  فیك  - 
ىلإ اھدعوم  يف  ةیبرحلا  قراوزلا 

؟ سيوسلا

نم قرعلا  لالش  رجفناو  لجرلا  فجترا 
 : ةشعترم ةربنب  لاقو  هماسم 

راظتنالا ترثآ  ينكل   ، َسنأ مل  يدیس ...  - 
، قراوزلا نم  ربكأ  اًددع  عنصملا  جتني  ىتح 

اًریفوت ةدحاو  ةلفاق  يف  اھلك  اھلسرنو 
 . تاقفنلاو دوھجملاو  تقولل 

فتھو  ، رمحألا بضغلاب  يلاولا  انیع  تألتما 
:
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 . بلكلا صوغوب  اي  تنأ  سیلو  ررقي  نم  انأ  - 

يف هادص  ددرت  شجأ  ٍلاع  توصب  رمأ  مث 
 : ةعلقلا ناكرأ 

 ! لاحلا يف  مَدعُیلو  هیمدق  نم  ْقَسُیلف  - 

يف هبلق  صاغو  ةیلاملا  رظان  ضفتنا 
 ! هسفن ىلع  لوبي  حارو  هیمدق 
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توملا نأ  كب  صوغوب  فشتكا   ، ةظحل يف 
نم يقابلا  نأو  ديرولا .  لبح  نم  هیلإ  برقأ 
ٍهاو طیخب  ةقلعم  هتایح  نأو   ، قئاقد نمزلا 

ةنوعرلاو دادبتسالا  فقس  نم  ّىلدتي 
رداغیس هنأو   ، ةأجف عطقني  دقو  نونجلاو 

هنطاب ّددر  هتجوز .  ّعدوي  نأ  نود  ىتح  ایندلا 
ةموؤشملا ةرابعلا  هیمدق ...  نم  ْقَسُیلف  : )

هذھ  ، هنمكم نم  لیئارزع  يعدتست  يتلا 
ام نیملسملا ...  ماكح  عم  لماعتي  نم  ةياھن 

تئجو ابوروأ  ترجھ  اذامل  ؟  يئابغ عشبأ 
نم قسیلف  ةضیغبلا .  دالبلا  هذھ  ىلإ 

ام انب  لعفتلف  اشاب ...  اي  اًنسح  هیمدق ... 
نحن انسلأ  ؟  معنلا ّيلو  َتسلأ  ءاشت ... 

؟ عناملا حناملا  َتسلأ   ، نیبیطلا كدیبع 
نارود فقوتلف  ؟  يھانلا رمآلا  َتسلأ 

رمقلا رون  ئفطتو  سمشلا  ةكرحو  ضرألا 
 !(. سوؤرلا عطقتو  ءامسلا  ملظتو 

وحن يدنفأ  تكوش  سارحلا  ریبك  هداق 
يف دونجلا  هعضو  ثیح   ، لینلا ئطاش 
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، ديدحلاب هولبك  نأ  دعب  ةلغب  اھرجت  ةبرع 
وھ امك  رھنلا  عاق  يف  هدسجب  ىقلُي  ىتح 
ءاقرزلا ةبقلا  طسوتت  سمشلا  تناك  داتعم . 

بسانت ةنخاس ال  ةعشأ  لسرتو  رورغب 
ءاذحب ةبرعلا  مھب  تراس  دقو   ، ربمتبس رھش 
ثیح  ، قالوب ىسرم  اوغلب  ىتح  ئطاشلا 
نكل  ، رھنلا لفسأ  هب  ریسلا  اولواحو  هولزنأ 
هناینب مّدھتو  هنول  بحشو  هرصب  غاز  لجرلا 
ریبك رمأف   ، ریسملا ىلع  ىوقي  دعي  ملف 

كب صوغوب  لمحب  ةعبرألا  هدونج  سارحلا 
مھ امنیبو  ةملاسم .  ةزنعك  هولمحف 

حلط ةرجش  تحت  فقوتلاب  مھرمأ  نورئاس 
قفرب نیكسملا  مھلمح  اولزنأف   ، ةرمعم
قرعلا فیفجت  يف  اوعرش  مث   ، ديدش

نكل  ، يلاتلا رمألل  اًراظتنا  مھبایث  ةمدنھو 
ّحرفو مھدعسأ  امب  مھأجاف  يدنفأ  تكوش 

 : لاق ذإ   ، مھبولق

ةحارتساو ةحار  ةعاس  فصن  مكمامأ  - 
يحلا يف  تابورشملاو  تالوكأملا  اولوانتتل 

 . رواجملا
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نأ سني  مل  هنكل   ، ةسنارف نیلاير  مھحفن 
دونجلا عامسأ  ىلع  طبرلاو  طبضلا  دیعي 

 : الئاق

 . ددحملا دعوملا  نع  رخأتي  نمل  ليولا  - 

اھوربتعاو  ، نیحرف سارحلا  دونجلا  للھ 
نییندملا اھیف  نوري  ةصرفو  ةحسفو  ةحنم 
قالوب يح  تانبو  ءانبأ  نم  تایندملاو 
راظنألا نع  دونجلا  باغ  نإ  امو  قیتعلا . 

عرسأ ىتح   ، ةقزألاو يراوحلا  يف  اوباذو 
مث  ، كب صوغوب  دویق  كفو  يدنفأ  تكوش 

درتسا دقو  ىسرملا  سراح  ىلإ  هداق 
 : هنذأ يف  سمھو   ، الیلق هتیفاع 

نمرأ نحن  كب ...  صوغوب  يدیس  عمسا  - 
تنأو ةینامثعلا ...  ةنطلسلا  ىلإ  يمتنن 

امدنع ركذت  لھ  ّيلع .  ةریثك  لاضفأ  بحاص 
باجتساو يبتار  عفري  نأ  اشابلا  َتوجر 

ينتضرقأ امدنع  ركذت  لھ  ؟  لعفو كئاجرل 
يتجوز بحطصأل  لاملا  نم  اًریبك  اغلبم 

نم اھيوادي  بیبط  نع  اثحب  سيراب  ىلإ 
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نع انھ  ءابطألا  زجع  نأ  دعب  لسلا  ضرم 
اذإ اًدبأ  مونلا  قوذأ  نل  اذل  ؟  اھمالآ فیفخت 
ىلإ تصنأس  كتلتقو ...  يلاولا  رماوأ  تذفن 

انظفحیلو  ، اشابلا رماوأ  فلاخأو  يریمض 
 . هتوربجو هشطب  نم  برلا 

حمالمو شوشم  نھذب  صوغوب  هلمأت 
يف مالكلا  شاحناف  ثدحتلا  لواح   ، ةمتعم

ءودھب مستبا  يدنفأ  تكوش  نكل   ، هفوج
 : لاقو

روجھم لزنم  يف  كیفخأس  فخت ...  ال  - 
ةفضلا يف  لینلا  ئطاش  نم  برقلاب 

ةقيرط كل  ربدن  ىتح  ةبابنإ  ةیحان  ىرخألا 
اینیمرأب كنطوم  ىلإ  دوعتو  انھ  نم  لیحرلل 

.

 : ازفحم لاقو  ةرسيو  ةنمي  تفتلاو 

ءایشأ ةيأو  كمتاخو  كیلعن  علخا  نآلاو ...  - 
 . ةرتف اھب  ظفتحأس  كیلع .  لدت  ةنیمث  ىرخأ 
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سراح ىلإ  يدنفأ  تكوش  مدقت  مث 
ةطلسلا لاجرب  هلھج  الغتسم  ىسرملا 

 : الئاق مھنع  هدعبو 

ةیلین ةحسف  ديري  كب  هيردنأ  يقيدص  اذھ  - 
رماوأ ىلع  ًءانب  نیتعاس  ةدمل  اًدرفنم 
هماركإ يغبأو   ، ندبلا لیلع  هنأل  میكحلا 

 . انیلع هلاضفأل 

هجو حرشناف   ، لاملا نم  ًايزجم  اغلبم  هدقنأ 
لظ امنیب   ، اًعيرس بكرملاب  كرحتو  سراحلا 

بقاري هعقوم  يف  اًسلاج  يدنفأ  تكوش 
، ئطاشلا نع  هلمحي  نمب  بكرملا  داعتبا 

فنعب مھّخبو  ةعبرألا  سارحلا  ءاج  املف 
هتوص عفر  يف  ىدامتو  ریصقتلاب  مھمھتاو 
، ددحملا دعوملا  نع  اورخأت  مھنأ  معزب 

 : اًمئال حاصو 

؟ مكنودب متت  نل  ةمھملا  نأ  نونظت  متنكأ  - 
تحمسو مكب  تقفر  ينأل  يئازج  اذھ  لھ 
نییندملاب طالتخالاو  ةحسفلاو  ةحارلاب  مكل 

راوسألاو راجحألا  ةرشاعم  نم  الدب 
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؟ ةعلقلاب نابضقلاو 

تلق كترضح   ، رخأتن مل  نحن  مدنفأ  اي  - 
 ... ـ صو نحنو  ةعاس  فصن 

ديزملا العتفم  فتھو  هدي  نم  ةكرحب  هتكسأ 
 : بضغلا نم 

 . دعب امیف  يباسح  سرخا ...  - 

نیلماعلاب نیعتسي  نأ  رطضا  هنأ  مھربخأ  مث 
صوغوب اوقلأو  اورخأت  امدنع  ىسرملا  يف 

سارحلا دحأ  ىطعأ  مث  رھنلا .  يف  كب 
اًدكؤم  ، موعزملا لیتقلاب  ةصاخلا  تاینتقملا 

ةعلقلا يف  تانامألل  اھمیلست  بوجو  هل 
داق مث  هيوذ .  ىلإ  اھمیلست  متي  ىتح 
اھوغلب املف   ، ةعلقلا ىلإ  اًدئاع  سارحلا 

ردحنا امنیب   ، هلمع رقم  ىلإ  مھنم  لك  بھذ 
، قالوب ىلإ  اًدئاع  اًعيرس  يدنفأ  تكوش 
، ئطاشلا ىلإ  بكرملا  لوصو  عبات  ثیح 

 : الئاق ةقئار  ةمسبب  صوغوب  لبقتساف 
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ةبابنإب روجھملا  تیبلا  وحن  هجوتن  ایھ  - 
 . انھ نم  كبيرھت  يف  رمألا  ربدتن  ىتح 

 : ةعماد ةربنب  مھمھي  وھو  كب  صوغوب  ىكب 
 (. لاحلا يف  مدعیلو  هیمدق  نم  ْقَسُیلف  )
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دلقت ایلامآ  درغزت ....  ایلامآ  صقرت ...  ایلامآ 
 . ةملاعلا ةمیعن 

 . ایلامآ اھب  تبحرو   ، ويردناباب ةركفلا  حرتقا 
يیحتل اھتقرفو  ةملاعلا  ةمیعن  تءاج  اذكھو 
رجاتلا ناك  تاذلملا .  ناخ  يف  ةعمجلا  ةلیل 
محفلا ةقفص  ماربإب  اًدج  اًدیعس  ينانویلا 

اذل  ، ةصروب ةئم  اھنم  حبر  ثیح   ، ةریخألا
ّدعیس هنأ  ناخلا  ةبحاص  نذأ  يف  سمھ 

دیسلاو يسنرفلا  لصنقلل  ةأجافم 
هذھ ماربإ  يف  هادعاس  نيذللا  نیتنطسق 
ةینف ةأجافم   : ) الئاق كحض  مث   ، ةقفصلا

 (. ةيرصم ةیبعش 

لوخد نم  ایلامآ  تجعزنا  ةيادبلا  يف 
حاحلإ عم  نكل   ، دیعسلا اھنيرع  نیيرصملا 
تبحرو لب   ، تقفاو ناخلا  تانبو  ويردناباب 
لصنقلا نأ  ملع  هنإ  ويردناباب  اھل  لاق  نیح 

يراوحلا ىلإ  انایحأ  بھذي  يسنرفلا 
بردو ةدیسلاو  رھزألا  يف  ةقزألاو 
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رضحیل ةميدقلا  رصمو  قالوبو  زیمامجلا 
ةيرصملا فافزلا  يلایلو  ةیبعشلا  حارفألا 
هنإ  : ) فتھ مث   ، دلبلا ءانبأ  عم  ثدحتيو 

تاداع ىلع  فرعتلاب  اًدج  لوغشم 
جھتبیس اذل   ، مھثارتو مھكولسو  نیيرصملا 
ایلامآ تدبأ  املف   ، ةأجافملا )  هذھب  اًریثك 

، لصنقلا نع  تامولعملا  هذھ  نم  الوھذ 
وعدي هنأ  نیملعت  لھ   : ) ويردناباب درطتسا 

میھاربإ رصم  يبرطم  رھشأ  هراد  ىلإ 
تالفح ةماقإل  ةیقیسوملا  هتقرفو  قّارولا 

 ( ؟ برطلاو ءانغلا 

دّاوع ىوس  ةملاعلا  ةمیعن  عم  نكي  مل 
ناخلا ّجض  دقف  كلذ  عمو   ، يجنوناقو لابطو 
ناعرسو  ، تاجاصلا نینر  عفتراو   ، بخصلاب
ونایبلا فزاع  هاقیسومب  مھعم  جمدنا  ام 
، سوؤرلاو سوؤكلا  ترادو   ، نسملا

، لاجرلا باجعإ  ىلع  ةصقارلا  تذوحتساو 
نمل ويردناباب  لاقو   ، ءاسنلا ةریغ  تلعشأو 

نم سأك  سماخ  ّبعي  وھو  هراوجب 
 : كاینوكلا
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اھدسج كرحت  نأ  ةنيدبلا  ةأرملا  هذھل  فیك  - 
؟ رسیلاو ةنویللا  كلتب 

بیھل اھل  باجتساف   ، ديراغزلا ةمیعن  تقلطأ 
يفو لیللا .  تامسن  عم  زتھاو  عومشلا 
ناخلا ةبحاص  ةمیعن  تبذج  ةئجافم  ةكرح 

 ... اھدلقت نأ  اھنم  تبلط   ، اھتّمزحو
جیجضلا نم  ريدھ  طسو  ایلامآ  تباجتساف 

 . تارھاعلا قیفصتو  عیجشتلاو  كحضلاو 
، ةروفصعك هتدیس  لمحو  لالھ  دبعلا  أرجت 
اھب رادو   ، ةیبسنلا اھتنادب  نم  مغرلا  ىلع 
ىلإ ةبخاصلا  ءاوجألا  كلت  يف  تارود  ةدع 

لصنقلا لوصول  اوھبتني  مل  مھنأ  ةجرد 
دیسلا راوجب  هسلجم  ذختا  يذلا  يسنرفلا 

 !. نیتنطسق
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تاجاصلا تقھرأو  تامغنلا  تبعت  امل 
نع ةمیعن  تفقوتو  تاعاقيإلا  تأفطنا 
دوسألا لالھ  دبعلا  اھبحطصاف   ، صقرلا

مھمامأ عضوو   ، اھتقرفو يھ  خبطملا  ىلإ 
قعالملاو تالبقملاو  محللاو  زرألا  نوحص 

هذھ ام  اوفرعي  ملف   ، نیكاكسلاو كوشلاو 
 : ةمیعن تلأسو   ، تاودألا

؟ ءایشألا هذھب  لعفن  اذام  - 

ىضمو  ، اھدیب ةدئاملا  تاودأ  تحازأ  مث 
اًماھتلا ماعطلا  نومھتلي  عیمجلا 

مھعباصأو ىنمیلا  مھفوفك  نیمدختسم 
 ! ةعرسو ةلوھس  يف 

، ويردناباب ةبحصب  خبطملا  ایلامآ  تمحتقا 
تالاير ةسمخ  ةصقارلا  ردص  يف  تّسدو 

حوفت ذیبنلا  ةحئارو  نانتماب  تلاقو  ةسنارف 
 : اھیف نم 
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 ! ةریثك تارم  كوعدأس  ةمیعن ...  اي  اًركش  - 

 ! تس اي  كتمداخ  انأو  - 

هتحار دمف  قبشلاب  ويردناباب  انیع  تقلأت 
اھتدعبأف  ، ةأرجب ةملاعلا  ةمیعن  ردص  وحن 

نم قرمو  الجخ  هفرط  ضغف   ، هترھنو فنعب 
لالھ قالمعلا  حمل  امدنع  ًابراھ  خبطملا 
تارظن هتقحل  دقو   ، ضاضقنالا ةبھأ  ىلع 

 . ناخلا ةدیس  نم  بضغ 

تقلغأف ةئجافم  حاير  تبھ  ةلاصلا  يف 
لصنقلا نم  لك  ذختا  ثیح   ، نوكلبلا ةفلض 

، ًایصق اناكم  نیتنطسق  دیسلاو  يسنرفلا 
نع ثيدحلا  فارطأ  نالدابتي  احارو 

 ! تالومعلاو تاقفصلا 
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ایفوص نضح  نع  نوسوط  ریمألا  باغ 
نأ ذنم  ىلوألا  ةرملل  ةیلاتتم  مايأ  ةسمخ 
اربشب لینلا  ىلع  ةلطملا  هراد  يف  اھنكسأ 

ةریسأ اھسفن  ةیجروجلا  ةاتفلا  تدجو  . 
ةفینع ةبغر  تمكش  دقو   ، رجضلاو للملل 
رظنلاو ةفرشلا  يف  فوقولا  ىلإ  اھعفدت 

نأ ضفري  بئاغلا  اھبیبح  نأل   ، رھنلا ىلإ 
تلطأ ول  رحاسلا  اھلامج  ىلع  دحأ  عّلطي 

ةقیقرلا هتلوقم  تركذتو   ، ةفرشلا نم 
تنر ول  هنم  راغأ  رھنلا ...  ىتح   ) تمستباو
نأ مغرو  يتبیبح .)  اي  كیلإ  ةبذعلا  هھایم 

اھنأ الإ   ، مدخلاو يراوجلاب  ةرماع  رادلا 
ماعطلل اھتیھش  تدقفو   ، متیلاب ترعش 

، ًابح ریمألا  اھفغش  دقف   ، دحأ عم  مالكلاو 
تناك اذإ  الإ  مونلا  ةمعنب  ذذلتت  تتابف ال 
هدسج ةحئار  ّمشت   ، هردص يف  ةئبتخم 

مايأ ةرشع  لبقو  يسنرفلا .  رطعلاب  حّاوفلا 
بھذلا نم  اًديدج  اًدقع  اھيدھي  هب  تئجوف 

 : ةریثملا هتقرب  الئاق 
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كدیجب دقعلا  اذھ  قیلي  نأ  وجرأ  ایفوص ...  - 
 . يرمرملا

اھھجو وسكت  ةمسبب  تلاقو  اھرطاخ  جھتبا 
 : يكئالملا

، كايادھب ينتقرغأ  دقل  ریمألا ...  ومس  اي  - 
 ! قحب سانلا  كفصي  امك  هلك  مركلا  تنأف 

ىلإ نوسوط  لصو  برغملا  لیبقو  مویلا 
ىلع هتلأس   ، الیلق لابلا  كبترم  اًریخأ  رادلا 

لبقتو هتمامع  هنع  عزنت  يھو  روفلا 
 : هقنعو هیتفشو  هیتنجو 

؟ يبیبح اي  ربخلا  امف   ، دیعس ریغ  كب  رعشأ  - 

 : ةنيزح ةربنب  لاقو   ، رسيألا اھدخ  مثل 

ةھجاومل زاجحلا  ضرأ  ىلإ  رحبأ  نأ  ّيلع  - 
 . يبأ ينرمأ  امك  مھیلع  ءاضقلاو  نییباھولا 

 : تحاصو ایفوص  تقھش 
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؟ يدحو انھ  ينكرتتو  - 

 : اھنذأ يف  سمھو   ، ةوقب هردص  ىلإ  اھمض 

امنيأ يعم  تنأف   ، يتبیبح اي  اًدبأ  ككرتأ  نل  - 
 . تبھذ

عنطصم بضغب  تلاقو  قفرب  هنم  تصلمتف 
:

 ! لایل سمخل  لعفلاب  ينترجھ  دقل  - 

 : لاقو  ، میسولا باشلا  مستبا 

يتلا ةيركسعلا  ةلمحلل  بترأ  تنك  - 
مضت ةمخض  ةلمح  اھنإ  اھتدایق ...  ىلوتأس 
نم فالآ  ةتس  مھنم   ، يدنج فالآ  ةینامث 

 ! طوؤانرألا

اھرعش ّيوست  يھو  تلاقو  تمغمغ 
 : ةآرملا مامأ  معانلا  رفصألا 

 ... انسح كموق ...  ينب  نم  ينعي  - 
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؟ كتجوزو

بحلا نكل   ، لاحلا ةعیبطب  ينقفارتس  - 
 . ایفوص اي  كدحو  تنأ  كبیصن  نم  نوكیس 

مث ةھرب  تتكسو   ، اضاعتما اھیتفش  تول 
 : هلأستل تداع 

؟ دعتسأل لحرنس  ىتم  - 

 . ربوتكأ علطم  يف  مايأ ...  ةرشع  دعب  - 

 : هتأجافم قلطأ  مث 

رھشأ قّارولا  میھاربإ  يعدتسأس  اًدغ  - 
هتقرف هعمو  اھلك  رصم  يف  برطم 

ىتح برطلاو  ءانغلاب  عتمتسنل  ةیقیسوملا 
ةیساقلا ءارحصلا  ىلإ  لحرن  نأ  لبق  حابصلا 

.

 : تحاصو رشبلاب  اھھجو  للھتف 

رحسو هتوص  ةوالح  نع  ریثكلا  تعمس  - 
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 . ةصقارلا ةیقرشلا  هاقیسوم 

مئاسنب ناقشاعلا  ذذلت  ةلیللا  كلت  يفو 
امھو لینلا  ةھج  نم  ةلبقملا  ربمتبس 

 . ذیبنلا نایستحي 
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بلقلا بیبحب  ةیجرویجلا  ةقشاعلا  تئجوف 
الیلق ةیشمتلا  ىلإ  اھوعديو   ، اًركبم اھظقوي 

ماعط لوانت  بقع  اھل  لاقو   ، لینلا راوجب 
 : راطفإلا

اًدبأ هنم  كمرحأ  نلو   ، لینلا رھن  نیبحت  تنأ  - 
 . ایفوص اي 

، ةوقب اھردص  ىلإ  هتمضو  ةفقاو  تبھ 
اھنلعأف ةئيرج  ةركف  هتتاو  رھنلا  مامأو 

 : هيدیب اھیتحار  نضتحي  وھو  حوضوب 

ةیباھولا ىلع  ءاضقلا  يف  حجنن  امدنع  - 
، رصم ىلإ  نیملاس  دوعنو  نییباھولاو 

اذھ يف  بكرم  لخاد  ةلحر  يف  كبحصأس 
كصتمأو كلك  كبرشأ  فوسو   ، لیمجلا رھنلا 

نم يرجي  ءاملاو  ينیيارشو  يتدروأ  يف 
 . انتحت

برطملا رادلا  ىلإ  رضح  ءاسملا  يفو 
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ةنشخلا ةمراصلا  هحمالمب  قّارولا  میھاربإ 
هتقرف هتبحصبو  ضافضفلا  ضیبألا  هبابلجو 
طسو ءانغلاب  هترجنح  قلطأو   ، ةیقیسوملا
ایفوص تليامتو   ، ةداعسلاو حرملا  نم  ءاوجأ 
، بذعلا هتوص  اھنتفو  لیمجلا  هئادأ  عم 
لوھذب تلءاستو  ًایلم  میمدلا  هھجو  تلمأتو 

ةیبھذلا ةرجنحلا  هذھ  برلا  عدوأ  فیك  : )
مث  ، ؟ )  حمالملا يساق  هجو  يف  ةقیقرلا 
تضمو  ، اھلك اھرعاشم  قیقرلا  هتوص  باذأ 

هتاینغأ نم  ةیجشلا  عطاقملا  دیعتست 
ثدح املثم   ، روبحلا رھن  يف  ةمئاھ  يھو 
يف تاونسب  كلذ  دعب  لابنرب »   » ةيرق يف 
 ! اھلك رصم  اھنع  تثدحت  ةدوھشم  ةلیل 
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ةدادحلا ةشرو  يف  قاش  لمع  موي  بقع 
، اًدودھمو اكھنم  هتیب  ىلإ  روفصع  داع 

، ًابحاش هھجو  تأر  امدنع  همأ  تجعزناف 
يك لجع  ىلع  ءاشعلا  ماعط  هل  تدعأ 

، ماعطلا لوانت  ضفر  هنكل   ، حيرتسيو لكأي 
لستغا نأ  دعب  جورخلا  ىلإ  هلیبس  ذختاو 

، كانھ ىلإ  بھاذ  هنأ  فرعت  تناك  اًعيرس . 
ةینانویلا ثیحو   ، ةنوعلملا ةرامخلا  ثیح 

مل روفصع  نكل   ، اًمود اھفصت  امك  بوعللا 
لصاوو اھبضغو  همأ  تاريذحتب  أبعي 

تجرخ ظحالي  نأ  نودو  جورخلل .  هدادعتسا 
ىلع يقیقح  قلقب  ةعوفدم  هرثإ  يف  همأ 

سيوع تیب  وحن  تھجوت  اھنبا .  ةحص 
ىلإ اھباحطصا  هنم  تبلطو   ، يجرارفلا

 . اھنباب اقحلیل  اًعيرس  ةرامخلا 

رون عقب  نم  الإ  سماد  مالظ  طسو  اراس 
زرغلاو يھاقملا  ىلإ  ریشت  ةدعابتم 

روفصع ةدلاو  نأ  مغرو   ، اطاطبلا يعئابو 
ثحت تناك  اھنأ  الإ  نیعبرألا  فراشم  ىلع 
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تزواجت ىتح  ةریبك  ةعرسب  ىطخلا 
تحمل تانبلا  عماج  دنع  ةأجفو   ، سيوع

رادج ىلإ  هعارذ  دنسأ  دقو  افقاو  اھنبا  حبش 
فقوت ةوقب .  لعسي  ىضمو  عماجلا 

وحن امھيرصب  ناّدحُي  امھو  نابقارملا 
قلطني نأ  سيوع  ّمھ  ضيرملا .  قشاعلا 

تبثي نأ  هل  تراشأو  هتعنم  مألا  نكل   ، هوحن
تبھ اھرماوأل .  لثتماف  همف  قلغيو  هناكم 

تفجتراف ةیكبزألا  ةھج  نم  ةدراب  حاير 
هقيرط روفصع  لصاو  املو  ةيوفعب .  ةدیسلا 
لظ اھرثأ  نكل   ، الیلق تّفخ  دق  حايرلا  تناك 

دادتماب ةصارتملا  راجشألا  ناصغأ  ثباعي 
حال يعيورلا  ةقطنم  اربع  نأ  دعب  قيرطلا . 
هبورد تئیضأ  دقو  دعُب  نع  يجنرفإلا  يحلا 

ىلع ةتبثم  ليدانقب  هيراوحو  هتقزأو 
اھنبا نأ  مألا  تظحال  اھیصاونو .  اھلخادم 
، لبق يذ  نم  أطبأ  ةروصب  كرحتي  راص 
امدنعو هتكرح .  عم  اھتاوطخ  عاقيإ  تطبضف 

، نیلیھ ًايدانم :  حاص  ةرامخلا  باب  نم  برتقا 
 ! هھجو ىلع  ائفكنم  طقسو  هاوق  تراخ  مث 
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روفصع تیب  نیلیھ  تلخد  ديدش  قلقب 
نم ٌّلك  ناك  ءاسملا .  اذھ  ىلوألا  ةرملل 
المح دق  لالھ  دبعلاو  يجرارفلا  سيوع 

ةبرع قوف  هاعضوو  كلاھتملا  باشلا  دسج 
هراد ىلإ  اًعيرس  هب  عیمجلا  ءاجو   ، وراك

 . بحتنتو يكبت  همأ  امنیب   ، زیمامجلا بردب 
ةبرعلا قوف  تدعص  دق  نیلیھ  تناك 

ىلع ىنمیلا  اھتحار  تعضوو   ، ةقاشرب
، ةعفترملا هترارح  اھتعارف   ، روفصع نیبج 

اھنم رطقي  ةموھفم  ةيرصم  ةنكلب  تلاقف 
 : حضاو فوخ 

؟ مّكیح يف  بیبط  دجوي  لھ  - 

ةرظن سلتخي  وھو  ةداح  ةربنب  سيوع  لاق 
 : ةيرمرملا ةرشبلا  ةبحاص  ىلإ 

 ! يفاشلا هللا  میكح ...  ىلإ  انب  ةجاح  ال  - 

حايرلاو ةمتعلا  طسو  اًریخأ  اولصو  امدنعو 
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حابصملا تلعشأو  روفصع  مأ  تعراس 
ًابئاغ روفصع  نكي  مل  ةلاصلا .  يف  دیحولا 
هھجو ىلع  طقس  ذنم  يعولا  نع  اًمامت 

ةحار ىنمیلا  هفكب  كسمأ  اذل   ، ةرامخلا مامأ 
لاقو ةاجن  قوطب  ثبشتي  نمك  ةوقب  نیلیھ 

 : ءاجرب اًسماھ  اھل 

 . ينیكرتت ال  - 

هایملاب ةللبم  شامق  ةعطقب  هتدلاو  تءاج 
 . بھتلملا هنیبج  ىلع  اھب  تحسمو  ةدرابلا 

نوناكلا تلعشأو  خبطملا  وحن  تھجوت  مث 
نومكلاو ةيواركلا  هل  دعتو  ءاملا  يلغتل 
بطلا دیلاقتب  ةدشرتسم  لیبجنزلاو 

 . يبعشلا

ماوقلا ةقوشمم  تدبف   ، ةأجف نیلیھ  تضھن 
 : ةلسوتم تحاصو   ، لامجلا ةنتاف 

عفنت نلو   ، فیخم لكشب  عفترت  هترارح  نإ  - 
اوعدتست مل  ول  لیبجنزلاو ...  ةيواركلا  هعم 
رضحأو يسفنب  بھذأسف   ، نآلا ًابیبط 
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 ! ةرامخلا راوجب  نطاقلا  ينانویلا  بیبطلا 

سيوعو مألا  نیب  تارظنلا  تلدوبت 
تجرخف  ، ةملكب دحأ  قطني  ملو   ، ءاقسلاو

 : ضيرملل سمھت  يھو  نیلیھ 

 ! بیبطلا يعمو  الاح  دوعأس  قلقت ...  ال  - 
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يف ىربكلا  ةلاصلا  اشاب  يلع  دمحم  عرذ 
 : حیصيو خفني  وھو  ًابايإو  ًاباھذ  هرصق 

لاملا وأ  غلبملا  رفون  نأ  نكمي  فیك  - 
 ... يفكي ام  اھب  سیل  ةنازخلاو   ، بولطملا

 ! لاب ىلع  طق  يل  رطخت  مل  ةنحم  اھنإ 

فرطب يدنفأ  تكوش  سارحلا  ریبك  هلمأت 
میھاربإ هنبا  لواح  امنیب   ، فجتري وھو  ّيفخ 

 : عوشخ يف  هرثأ  وفقي  وھو  هتئدھت  اشاب 

رفونل يتبأ  اي  شیجلا  تاقفن  نم  دصتقنلف  - 
؟ بولطملا لاملا 

 : فتھو ةیساق  ةرظنب  اشابلا  هجدح 

وھ شیجلا  میھاربإ ...  اي  شیجلا  تاقفن  الإ  - 
كءاقشأ يمحيو  كیمحيو  ينیمحي  نم 
يمحيو ةنیمأ  ةدیسلا  كتدلاو  يمحيو 

كلخب كل  سوسوي  نأ  كايإ   ، اھلك انكالمأ 
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ءارش ىلع  قافنإلا  يف  دصتقتو  لوذرملا 
طابضلا مادقتساو  تادعملاو  ةحلسألا 

 . ءافكألا نییسنرفلا 

هنبا بطاخو  ةلاصلا  فصتنم  يف  فقوت  مث 
 : الئاق ةمات  ةقثبو  ةمزاح  ةجھلب 

ماوق هنأل  ءاخسب  شیجلا  ىلع  قفنأ  - 
نم اًعازتنا  اھانعزتنا  يتلا  ةديدجلا  انتكلمم 

 . كیلامملا باینأ 

 : لاقو اًعيرس  نبالا  هلماج 

ریبك ِعدتسنلف  نذإ  يدلاو ...  اي  انسح  - 
 ! الح انل  دجیل   ، يغانلا ناكرش  ةرحسلا 

هنبا فتك  ىلع  ىنمیلا  هفك  قفرب  عضوف 
 : الئاق ءودھب  هحصنو 

لاملا لئاسم  يف  حلفي  رحاسلا ال  - 
يف طقف  حجني  دق  رحاسلا  داصتقالاو ... 

 . حابشألاو تيرافعلاو  نجلا  بقعت 
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ىتح  : ) اًرسحتم هسفنل  لاقو   ، الیلق درش 
، حابشألا ةلأسم  يف  اطرش  سیل  حاجنلا 

ةحنجأو  ، ةئینلا بائذلا  دابكأ  مغرو 
حابشألا تلازامف   ، ةززقملا سيواوطلا 

 (. ةقلقملا يلایللا  نم  ریثك  يف  يندراطت 
 : اًفتاھ حاص   ، ائیش ركذت  نمك   ، ةأجفو

نم ينذقنأل  انھ  صوغوب  ناك  ول  هابر ...  - 
لاومألا ریبدت  يف  عراب  هنإ  ةنحملا ...  هذھ 

 ! ةمزاللا

دقف  ، فجتري وھو  يدنفأ  تكوش  هنم  برتقا 
نأشب كوكشلا  هرواست  يلاولا  نأ  نظ 

اثجف  ، كب صوغوب  يف  مادعإلا  مكح  ذیفنت 
 : حاصو هتیبكر  ىلع 

 ! يالوم اي  ةمحرلا  - 

وھو اًشھدنم  لءاستو   ، يلع دمحم  بجعت 
 : زیكرتب هسراح  قمري 

؟ كمحرأ مل  ؟  ةمحرلا - 
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 : عطقتم توصب  لاقو  سارحلا  ریبك  ىكب 

صوغوب يف  مادعإلا  مكح  ذفنأ  مل  يننأل  - 
ىتح هذیفنت  يف  ترخأت  ترمأ .  امك  كب 

أدھت ةرتف  دعب  رمألا  مكومس  ىلع  ضرعأ 
رقأ دقو   ، هنع وفعتو  ةبیطلا  مكحور  اھیف 

اي ينحماس  نیمألا .  مكمداخ  وھف   ، هئطخب
 . ينحماس انالوم ... 

 : لاع توصب  لاقو   ، اشابلا هجو  للھت 

بھذا تمي ...  مل  صوغوب  يح ...  صوغوب  - 
هسأرل انمث  كسأر  تعفد  الإو   ، الاح هرضحأو 

!

امنیب  ، هتاجنب اًحرف  تكوش  همامأ  نم  ىرج 
 ! لوھذب دھشملا  عباتي  اشاب  میھاربإ 
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، هتجوزل صوغوب  لاق   ، مویلا كلذ  ءاسم  يف 
يحلا ناكرأ  يف  فصعت  ةديدش  حاير  امنیب 

 : يجنرفإلا

مونلا ةمعن  برلا  ينحنمیس  لھ  فرعأ  ال  - 
مأ ال؟ ىرخأ  ةرم  قمعب 

 : هتنجو لبقت  يھو  هتجوز  تسمھ 

لبق بيرملاو  ئجافملا  كئافتخا  ذنم  - 
دوعتل ةالصلا  نع  فقوتأ  مل  انأو   ، عوبسأ

 . اًملاس ّيلإ 

نم صلختي  وھو  ًایساومو  اًرذتعم  لاق 
 : ةخستملا هسبالم 

نع لوسرب  كل  ثعبأ  نأ  ىوس  الح  دجأ  مل  - 
ترفاس يننأب  كغلبي  يدنفأ  تكوش  قيرط 
دقل مھم ...  رمأل  ةيردنكسإلا  ىلإ  ةأجف 

 . ةمدصلا لوھ  نم  كیلع  تیشخ 
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 : تلاقو اھردص  ىلإ  هتمضف 

تاباذع كدحو  تدباك  دقل  يبیبح ...  اي  - 
تكوش قفخأ  ول  نوعلملا  توملا  راظتنا 
 ! رصم جراخ  ىلإ  كبيرھت  يف  يدنفأ 

 : هنازحأ نم  هجارخإ  لواحتل  حرمب  مث 

اینیمرأ ىلإ  رداغنو  ةزاجإ  ذخأت  ول  كيأر  ام  - 
لھألا يقتلنس  كانھ  ؟  هردنل وأ  سيراب  وأ 

، كسفن نع  ّيرستف   ، ءاقدصألاو فراعملاو 
 . كتیفاع درتستو 

 : اھتحار مثلي  وھو  ءودھب  لاق 

نوسوط ریمألاف  نآلا ...  سیل  نآلا ...  سیل  - 
ضرأ ىلإ  ةيركسعلا  هتلمحب  لحریس 

 ! دغ دعب  زاجحلا 

هحور بیبطت  تلوتو  مامحلا  ىلإ  هتبحطصا 
فیظنتو نانحلاو  بحلا  نم  ديزمب  مطحملا 

، نوباصلاو ئفادلا  ءاملاب  لوزھملا  هدسج 
، ریغص لفطك  ةریبك  ةفشنم  يف  هتفل 
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ةيآلاب متمتت  يھو  مونلا  ةفرغ  ىلإ  هتداقو 
، اوري )  ملو  اونمآ  نيذلل  ىبوط   ) ةیلیجنإلا

ءاطغلا بذجو   ، هريرس ىلع  ددمت  املف 
مونلا ناطلس  راضحتسا  الواحم  هقوف 
 : هردقل اًملستسم  ةرسحب  مغمغ 

تئج ام  ينتیل  ابوروأ ...  تكرت  ام  ينتیل  - 
ةبیبحلا يتجوز  اي  فسأ  نمو  رصم ...  ىلإ 
ملسم مكاح  ریصمب  انریصم  طبترا  دقل  ... 

 ! ریصم نم  هأوسأ  امو  قرشلا ...  دالب  يف 

يناثلا مسقلا 
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اھباتناف  ، اھعبتي نم  كانھ  نأ  ایلامآ  ترعش 
تفتلت نأ  نود  ىطخلا  تعرسأو  قلق 
تاذلملا ناخ  نم  تجرخ  دق  تناك   . اھفلخ
اھتفرغ ةریسأ  تلظ  نأ  دعب  حابصلا  يف 

. ةئراط ةیحص  ةكعو  ببسب  الماك  اًعوبسأ 
، اھتايراج ىدحإ  اھبحطصت  نأ  تضفر 
اھدرفمب لینلا  ىلع  ىشمتت  نأ  تلضفو 

 : تاعیطملا اھتارھاعل  تلاقو 

میسنلاو سمشلاب  عاتمتسالا  لضفأ  - 
نیھتناو نكلاغشأ  نلصاوف  نتنأ  امأ   ، يدحو

 . يتدوع لبق  اھنم 

اھعم جرخي  نأ  لالھ  دبعلا  لواح  امدنعو 
 : الئاق

 . يتدیس اي  كتيامح  لجأ  نم  - 

هتفطاع قمعب  ترعش  اھنأ  مغر   ، تضفر
راوجب لفطك  يكبي  هتأر  نیح  اھوحن 
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لاوط ضرملا  نم  ملأتت  يھو  اھريرس 
 . مرصنملا عوبسألا 

سمشل نونحلا  ةعشألا  تقلت  اھجورخ  روف 
ةأرملا هجو  قرشأو  تشعتناف  سرام 

رحسب ترعش  ثیح   ، لوبذ دعب  ةینیسمخلا 
اھدسج ماسم  ىلإ  برستي  ةرارحلا 

ةبحاص تدترا  دقو   . هیلع ونحيو  هئفدیف 
اذ فیفخ  شامق  نم  ضیبأ  اناتسف  ناخلا 

دلجلا نم  ًءاذح  تلعتناو   ، ةليوط مامكأ 
يذلا هسفن  مویلا  يف  ويردناباب  اھل  هادھأ 

ىلإ اًھجوتم  رصم  نوسوط  ریمألا  هیف  رداغ 
ةیساق ةیبرح  ةمھم  يف  زاجحلا  دالب 

 . تاونس مودتس 

راجشأ ریبعب  اھردص  تألم  قيرطلا  يف 
عراوشلا يف  ةفاثكب  ةرشتنملا  نومیللا 

باجعإب تلمأت   . ةریھشلا اھرادب  ةطیحملا 
عرزو ضرألا  ثرح  لصاوي  ًاینانوي  اًحالف 
ىلع ریغص  ناتسب  يف  ةمھب  دورولا 

املو  . لینلا ةھج  يجنرفإلا  يحلا  فراشم 
ىلإ اھلصوتس  يتلا  ةریبكلا  ةراحلا  تغلب 
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تددرت  . اھعبتي نم  ةمث  نأ  تظحال   ، قالوب
ىطخب اھریسم  تلصاو  اھنكل   ، ةظحلل

جزتمي ةظتكم  ةیبعش  قوس  طسو  ةعيرس 
ةدادحلا شروب  يھاقملا  بخص  اھیف 

نیحو  ، نیفقاولاو نیلئاجلا  ةعابلا  تاءادنو 
دیب تسحأ  ئطاشلا  وحن  قيرطلا  تربع 

، تلفج  ، قفرب ىنمیلا  اھفتك  رقنت 
اًصخاش هارت  اھب  اذإف   ، رتوتب ترادتساو 

هتماستباو ةيدحتملا  هترظنب  اھمامأ 
 : ةشعترم ةربنب  تفتھف   ، ةرخاسلا

ىلإ عجرت  ملأ  ؟  تاكسوم اي  انھ  تنأ  - 
كدلب يف  ةرسأ  سسؤتو  جوزتتل  ةطلام 

؟ ينتدعو امك 

سأر وذ  ناینبلا  مخض   . دوطلاك لجرلا  ادب 
ريدتسم ضیبأ  هجوو  محللاب  زنتكم  ریبك 
نافیفخ نابجاحو  ناتینب  نانیع  هطسوتت 

. ةرفصلل براضف  هرعش  امأ   ، سطفأ فنأو 
، ئلتمم ليوط  ماوق  تاذ  ایلامآ  نأ  مغرو 

ةلیئض ةلفطك  هراوجب  ترھظ  اھنأ  ریغ 
ةرظن ىقلأ   ، ةملكب هوفتي  نأ  لبقو   . مجحلا
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، قالوب ءانیم  يف  ةیسارلا  بكارملا  ىلع 
هتبابسب اھوحن  ریشي  وھو  ةناھتساب  لاقو 

 : ىرسیلا

، اًعيرس تدفن  يلاومأ   ... عوبسأ لبق  تدع  - 
 . ؟ ةرسأ ئشنأو  جوزتأ  فیكف 

اھسفن تعفد  اھنأ  تنقيأو   ، ةلاسرلا تمھف 
 . اًدبأ اھنم  وجنت  نل  ةطرو  يف  طوقسلل 
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تظحال  ، جازملا ةردكتم  ناخلا  ىلإ  تداع 
فرغلا فیظنت  نم  نیھتني  مل  تامداخلا  نأ 
ةياوشلا فیظنت  نلمھأ  امك   ، دعب اھبیترتو 
ةداعإو ميدقلا  دامرلاو  محفلا  اياقب  نم 
نھتمھتاو نھترجز   ، ديدج محفب  اھديوزت 

، درطلاب نھتددھو  يخارتلاو  لامھإلاب 
وأ هلثم  نيري  مل  فینع  هجوب  تانبلا  تئجوف 

نسماھتف ناخلا  ةبحاص  نم  هیلع  ندوعتي 
لوقت نھادحإ  تربنا   ، اًرس ثيدحلا  نلدابتو 
لجر ىلإ  ةجاح  يف  مادملا  نإ  : ) ةرخاس

تعفاد امنیب  انیلع .) اھبضغ  ران  ئفطیل 
، تانب اي  رذعلا  اھل  نسمتلا  : ) ةلئاق ىرخألا 
معط قذت  مل  سايردنأ  ةجاوخلا  ةافو  ذنمف 
تددرو اھیتفش  ةثلاثلا  تصمصمو   ،( بحلا

 (!. ةنیكسم : ) ضیفخ توصب 

قباطلا يف  اھتفرغ  ىلإ  دعصت  نأ  لبق 
يف هنأ  اھنربخأف   ، لالھ نع  تلأس  يناثلا 

ایلامآ رعشت  ةرم  لوألو   ، ةداعلاك قوسلا 
اھنأل تمدن  لب   ، هیلإ ةساملا  ةجاحلاب 

252www.jadidpdf.com



اھتفرغ تلخد  املو   . اھعم هباحطصا  تضفر 
ىلع تثج   . اھسفن ىلع  بابلا  تقلغأ 
تبحسو اھرمع  بسانت  ةقاشرب ال  ضرألا 
تحت نم  ریغصلا  يبشخلا  قودنصلا 

نم لفقلا  حاتفم  تجرخأ  مث   ، اھريرس
تحتفو اھب  ةصاخلا  ةنازخلاب  هئبخم 

عطقلاو ةیندعملا  تالمعلا  تلمأت   . قودنصلا
، حرفلاب اھانیع  تقلأتف  ةیضفلاو  ةیبھذلا 

يذلا نیمثلا  زنكلا  يف  اھیتحارب  تثبع 
يضاملا ماعلا  يف  هیلع  تذوحتسا 

تركذت اھنكل   ، بھذلا ةسوسوب  تشتناف 
تمالو  ، سومھم توصب  هتنعلف  تاكسوم 
ةریسأ لظأس  ىتم  ىلإ  : ) ةددرم اھسفن 

ةیبھذ عطق  رشع  تطقتلا  ؟)،  مرجملا اذھل 
تركفتو تددرت  مث   ، ةیسنرفلا ةریللا  ةئف 

مث  ، تسب تفتكاو  عطق  عبرأ  تداعأف   ، ًایلم
الوسلا ةئف  ةیضف  عطق  ثالث  تلوانت 

شامق سیك  يف  اھلك  اھّترصو  ةیسنرفلا 
تمسقأو تدھنت  مث   . اھردص يف  هتسد 

رركو  ، همھن ئفطني  مل  اذإ  : ) ةلئاق رارصإب 
، ددرتأ نلف  ىرخأ  ةرم  نوعلملا  هزازتبا 
تاكسوم اي  كنم  صلختأ  فیك  اًدیج  فرعأو 
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ةجاوخلا تداق  يتلا  يھ  اھدحو  ةفداصملا 
ذإ  ، سايردنأ ةجاوخلا  ةرامخ  ىلإ  لراش 

لصنقلا راد  يف  ءادغلا  لوانتل  اًّوعدم  ناك 
مربأ نأ  دعب  يجنرفإلا  يحلاب  يسنرفلا 

ةروص لراش  مسري  نأب  يضقي  اقافتا  هعم 
هءانبأو هتجوزو  هعمجت  لصنقلل  ةمخض 
لعفلاب ًايزجم  ًانوبرع  ىقلت  دقو   ، ةثالثلا

نم مغرلاب   ، اًعيرس ذیفنتلا  يف  عرشیل 
، رجأ يأ  يضاقت  ضفرل  ةديدعلا  هتالواحم 

 : قدصب لاق  ثیح 

الو دعت  انیلع ال  لصنقلا  ةداعس  لاضفأ  - 
همدقأ ءيش  لقأ  يھ  ةروصلاو   ، ىصحت

 . مكل يريدقت  نع  اًریبعت 

لماكبو عفدلا  ىلع  ّرصأ  لصنقلا  نكل 
، لصنقلا راد  ماسرلا  رداغ  نأ  دعبو   . نمثلا

هعراوشو هقبعو  يحلا  حمالم  تجاھأ 
امھنباو باجح  ةدعسم  ىركذ  هتیناوحو 

هّجوت هبلق  نم  ماھلإبو   ، هلخاد يف  دمحم 
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ریحتم لقعب  اھلوح  راد   ، ةیلاخلا رادلا  وحن 
نأ ىلإ  ریشي  ءيش  ذإ ال   ، ةنيزح سفنو 

، ةلیلق ماوعأ  لبق  بحلل  اًعترم  تناك  رادلا 
نایسنلا ةيار  نیعفار  ةبحألا  اھرجھ  دقف 
اھلالطأ ىلع  ىقلأف   ، راذنإ قباس  نود 

هتیب ىلإ  ةدوعلا  ررقو   ، عوجوم بلقب  ةیحتلا 
سمشلا ململت  نأ  لبق  رفصألا  بردلاب 

 . ةرطضم لحرتو  يمویلا  اھداتع 

ةلباقملا ةھجلا  يف  سايردنأ  ةرامخ  حمل 
اھوحن هجوتف   ، ةیكبزألا ةكرب  ةھجاوم  يف 
لبق اھدوجول  هبتني  مل  ذإ  لوضفلا  عفادب 

نم اًدحأ  دجأ  امبر  : ) هسفن ًاینمم  لاقو   ، كلذ
نع ةمولعم  ةيأ  هيدل  مدخلا  وأ  سارحلا 
يبسن رذحب  لوھجملا .) يف  ةبئاغلا  يتأرما 

ىقیسوم هتلبقتساف   ، بابلا نم  فلد 
مل  . ناخد حئاورو  ةیلاع  تاكحضو  ةئداھ 

، نئابزلا نم  لیلق  رفن  ىوس  ةرامخلاب  نكي 
تلازام سمشلاو   ، دعب لصي  مل  لیللاف 

ّيفو ميدن  رمخلاو   ، ةيرحب ءامسلا  يف  حرمت 
ةيواز يف  هسلجم  ماسرلا  ذختا   . لیلل

حارو طئاحلا  ىلإ  هرھظ  دنسأ  ثیح   ، ةیصق
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تاحول ةدع  دوجو  ظحال   . ناكملا لمأتي 
ءاكذب ةقلعمو  تيزلا  ناولأب  ناقتإب  ةموسرم 

دھاشم روصت  اھلكو   ، ةفلتخم نكامأ  يف 
مل ام  نكل   ، اھیعارمو ةیبوروألا  ةعیبطلا  نم 

يتلا ةصحافلا  دودولا  ةرظنلا  وھ  هل  هبتني 
يف ةسلاج  يھو  نیلیھ  هوحن  اھتبوص 
اًحدق نوسرجلا  نم  بلط   . داتعملا اھناكم 

، هل هتمدق  يتلا  يھ  نیلیھ  نكل   ، ةریبلا نم 
 : ةقثب تلاقو  هتلابق  تسلج 

، نیلیھ يمساو  ةناحلا  ةبحاص  انأ  - 
؟ كترضح مساب  فرشتلا  يندعسيو 

 : ةفشر لوأ  لوانتي  وھو  باجأ 

اًماسر لمعأو   ، سيراب نم  لراش  يمسا  - 
ذنم ةرھاقلا  يف  میقأ  ثیح   ، انھ اًفرتحم 
نویلبان ةلمح  لبق  اًديدحتو  ةليوط  تاونس 

 . نیتنسب رصم  ىلع 

ملأ ؟  نآلا لبق  كترايزب  فرشتن  مل  فیكو  - 
هترامخو سايردنأ  ةجاوخلاب  عمست 
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؟ ةریھشلا

هل رفغیلف   ، اًردغ لتق  هنأ  تفرعو   ، تعمس - 
ىلع ددرتلا  ةاوھ  نم  تسل  ينكل   ، برلا

 . تارامخلا

يدامرلا هرعش  يف  تسرفتو  تمستبا 
اھنأ تنقيأف   ، نیتعساولا نيواقرزلا  هینیعو 

 . اًریخأ اھتایح  لجر  ىلع  ترثع 
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ىلوألا هترايزب  هنأ  اًدبأ  لراش  فرعي  مل 
ساوحلا لعشأ  دق  سايردنأ  ةرامخل 

لیحتسملا لعفتس  اھنأو   ، نیلیھل ةيوثنألا 
بقع هرطاخب  لاج  ام  لكو   ، هب نرتقتل 

ذإ  ، ةديدج ةنوبز  حبر  هنأ  ناكملا  هترداغم 
نيزت ةریبك  ةروص  اھل  مسري  نأ  هنم  تبلط 

يسیئرلا بابلل  هجاوملا  رادجلا  اھب 
اًریبك انوبرع  هتحنم  يوثنأ  ءاكذبو   . ةرامخلل
ىلع هعم  تقفتاو   ، اًعيرس هتدوع  نمضتل 
هنكل  ، يلاتلا مویلا  حابص  ذیفنتلا  يف  ءدبلا 

تلجأتف  ، لمعب هطابترا  ببسب  ضرتعا 
ألتما اذكھو   . لبقملا عوبسألا  ىلإ  ةرايزلا 

، اًنيزح هبلق  لظ  نكل   ، لاومألاب لراش  بیج 
رثأ يأ  فاشتكا  يف  ةداعلاك  قفخأ  هنأل 

امھنباو ةلیحتسملا  هتأرما  ىلإ  هدوقي 
 . دمحم
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، سمشلا بورغ  لبق  ةرامخلا  لراش  رداغ 
اًعتمتسم ةیكبزألا  ةكرب  ةاذاحمب  راس 

ىتح شعنملا  ءاوھلا  نم  ةمعان  تاجومب 
فطعنا مث   ، زیمامجلا برد  فراشم  غلب 

نم ةعومجم  لمأتي  وھو  رھزألا  وحن  اًراسي 
، لمعلا يف  نیكمھنم  بشخ  ةلاكو  لامع 

شرولا لامع  ّروصي  نأ  ةركف  هل  ترطخ 
راص املو   . ةمخض تاحول  يف  تالاكولاو 
روخب حئاور  هتمھد  رھزألا  ةحاس  ةلابق 
اثيدح حتُف  ةرازج  ناكد  نم  ةلبقم  ةذافن 

، يلاھألا ديراغزو  لیلاھتو  جيزاھأ  طسو 
لصو ىتح   ، اًعيرس دعتباو  لعسو  سطعف 
هقيرط ذختاف  ينیسحلا  دھشملا  ةراح  ىلإ 

 . رفصألا بردلا  ةراحب  هراد  وحن 

ءاشعلا ناذأ  عم  ةسامحب  ةتوقاي  هتلبقتسا 
 : تحاصو

تسلا ناكم  فرعنس  ةجاوخ  اي  اًریخأ  - 
 . ةدعسم
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رمألا نأ  اھئادأ  نم  سحأ  ذإ   ، سمحتي مل 
 : اًرخاس لاقف   ، ةديدج ةفارخب  نوھرم 

؟ اضيأ مھايا  نم  ديدج  لاّجد  - 

 : ىلعأ ةربنب  تلصاوف 

روتسملا فرعي  خیشلا  اذھ  میظعلا  هللاو  - 
دالب لوبنطسإ  نم  مداق  هنإ   ... نیبئاغلا دريو 
مامأ سانلاو   ، هسفن ينامثعلا  ناطلسلا 

 ! ممأ  ... ممأ  ... هيإ  ... تائملاب ةیلامجلاب  هراد 

عزن  ، هتفرغ وحن  هجوتو  اًسأي  هدیب  حاشأ 
، ةالابم الب  هريرس  قوف  ددمتو  هسبالم 
يك لعفت  اذام  تریحتو  ةتوقاي  تبرطضاف 
اھو  ، نمز ذنم  هب  تنتُف  دقف   ، هتيویح درتست 
، هعم ةماقإلاو  هتقفارم  ةمعنب  ىظحت  يھ 

. نازحألاو مومھلل  ًابھن  هكرتت  نأ  قیلي  الف 
ةصاخلا ةنازخلا  وحن  تھجوت  روفلا  ىلع 

ذیبن حدق  تبص   ، ةیلوحكلا تابورشملاب 
يف هبكسو  اھنم  هلوانتف   ، هوحن تعرھو 
اھیلإ انر  مث   . ةیبصعب ةدحاو  ةعفد  هفوج 
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تنظف  ، مستباف ةرامخلاو  نیلیھ  ركذتو 
تقزقزو تطبتغاف   ، اھل مستبي  هنأ  أطخ 

ّىرعتت تضمو  اھبلق  يف  ةبغرلا  ریفاصع 
اھدسج رامعم  باجعإب  لمأتف   ، لالدب همامأ 
هتبغر ترعتسا   ، قوشمملا عماللا  دوسألا 

تايركذلا رون  سنجلا  ئفطي  لھ  لءاستو 
هیطتمتل اھاعد  مث  ؟  بلقلا يف  عشملا 

ران تدرب  ىتح   ... ةوقب هردص  ىلإ  اھمضو 
 . مانو هدسج  مّدھتو  ةوھشلا 
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يديدحلا بابلا  عینصت  نم  ىھتنا  نأ  دعب 
جاحلا اھأشنأ  يتلا  ةديدجلا  قیقدلا  ةلاكول 
هّنيزو بنيز  ةدیسلاب  يطوريدلا  داج هللا 
دورولاو ةیمالسإلا  تانمنملاو  فراخزلاب 

ىلع روفصع  ىقلتسا   ، ةعیفرلا ةیساحنلا 
ففجف  ، اًعوج ّروضتيو  اقرع  ببصتي  ضرألا 
لسرأو شامق  ةعطقب  يراعلا  هدسج  فصن 
ةیمعطلاو لوفلا  عاتبیل  ةشرولا  نایبص  دحأ 

ةمقل لوأ  عمو   . ةینیحطلا ةوالحلاو  للخملاو 
هلقع قرطف  هتلیخم  يف  نیلیھ  فیط  ّلھ 

ةدوعلاو رصم  ةرداغمب  ئجافملا  اھرارق 
، اھمامعأو اھتالاخ  ثیح  ایئاھن  نانویلا  ىلإ 

ةبلاج تتاب  ةرھاقلا  يف  ةایحلا  نأ  ثیحو 
هل تنلعأ  امك  اھدلاو  عرصم  دعب  نازحألل 
مل اھنأل  نزح  ةجوم  هتباتناو   . ةرم ریغ 

هتادھنتب متھت  ملو  اھب  همارغل  بجتست 
. ائیش اھنم  مھفت  يتلا ال  هدئاصقو  ةیلیللا 
: لاقتربلا ریصع  هلوانت  يھو  هتلاق  ام  لك 
اخأ نكتلف   ، دالبلا هذھ  يف  دحأ  يل  سیل  )

مھش باش  كنأ  امود  رعشأ  ينأل   ، يل
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ىمحلا نم  هئافش  بقع  كلذ  ناك  بیطو .)
ماعلا ينانوي  بیبط  دي  ىلع  ةئجافملا 

نأ روفصع  لواح   ، اھموي نمو   ، يضاملا
عفرت تناك  اھنكل   ، همایھو هتعولب  اھربخي 

بذھملا ّدصلا  ةبابس  اًمود  هھجو  يف 
ىقبأ ةوخألا  : ) ًةحضوم  ، ئداھلا ريذحتلاو 
ضاف املو  كحاحلإب .) ينرسخت  الف   ، مھأو
سيوع هقيدصل  هیف  ركفي  امب  حاب  لیكلا  هب 
امھو ءاسم  تاذ  هلأس  ذإ   ، يجرارفلا
ملعملا ىھقم  ىلع  بلحسلا  نالوانتي 

 : ةلجف

؟ نیلیھ جوزتأ  امدنع  ينعطاقتس  لھ  - 

 : حاصو باشلا  لفج 

؟ تننج لھ  ؟  ىراصنلا نم  ةدحاو  جوزتت  - 

سمھو هبراشب  ثبعو   ، هرصب روفصع  ضغ 
:

امك اھقلخي هللا  ملأ  ؟  اناسنإ تسیلأ  - 
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؟ كقلخو ينقلخ 

فتھو ةدضنملا  ىلع  هتحارب  سيوع  طبخ 
 : ًابضاغ

، ايوسو القاع  اناسنإ  تسیل   ... روفصع اي  ال  - 
، مالسإلاب ةلھاجو  ةرفاك  ةأرما  يھف 

... اھدلج يوشيو  منھج  ران  اھلخدیسو هللا 
لھ ؟  رھزألا يف  هتملعت  ام  تیسن  لھ 
نع ءالجألا  انخویش  هلوقي  ام  تیسن 
لك ةعمجلا  ةبطخ  يف  نییحیسملا 

 .. ـ لا نأ  تیسن  لھ  ؟  عوبسأ

 : ةقثاو ةربنب  روفصع  هعطاقف 

، ةیطبقلا ايرام  جوزت  ميركلا  انلوسر  نكلو  - 
جوزت امك   ، رصم نم  ةیحیسم  يھو 

امك بطخأ  نب  يیح  تنب  ةیفص  ةيدوھیلا 
اوسیل باتكلا  لھأ  نإ   . رھزألا يف  انسرد 
انلثم اب  نونمؤم  مھنإ  سيوع .  اي  اًرافك 

 . اًمامت
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 : لاع توصب  لوقي  داعو  باشلا  مثعلت 

انلوسرب كسفن  نراقت  نأ  ديرت  لھ   ... .. ال ال - 
 . لجر اي  قتا هللا  ؟  ميركلا

ةوسأ لوسر هللا  يف  مكلو   ... انتودق هنإ  - 
؟ كلذك سیلأ  ةنسح !

هزجع يرادیل  ةیبصعب  فتھو  سيوع  كبترا 
 : ةباجإلا نع 

نأ اًدبأ  لبقأ  نل  ينكل   ... يردأ ... ال  يردأ ال  - 
 ! ةرفاك ةیحیسم  ةأرماب  نرتقا  الجر  قداصأ 

 : ةدحب روفصع  ّدرف 

انك اذإ   ، بحلا قلخ هللا  اذامل  نكلو   ... ىفك - 
؟ هب بذعتنس 

، ةیبصعب لوفلا  قبط  حازأ   ، يعو نودبو 
لامع لوھذ  طسو   ، هیف ام  ضعب  بكسناف 

 ! ةظقیلا ةوفغ  نم  وھ  احص  امنیب   ، ةشرولا
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هتشھنو  ، اًریثك قلقلا  تاباذع  روفصع  دباك 
نیلیھب همارغف   ، ةليوط تاعاس  ددرتلا  بائذ 
رداق ریغ  هنكل   ، رخآ ىلإ  موي  نم  رعتسي 
ّتلھأ ىتح   ، ةمساحلا ةوطخلا  ذاختا  ىلع 
رمغي ءافصلا  نأ  اھیف  رعش  ةرمقم  ةلیل 
وفرت يھو  هتدلاو  نم  برتقاف   ، رادلا

ىلع ةعبرتم  تناك   . رغصألا هیخأ  لاورس 
ةكمھنمو صوخلا  نم  ةریصح  قوف  ضرألا 
نوحرمي راغصلا  هؤاقشأ  امنیب   ، اھلمع يف 

ىلإ لصت  مھتابغاشم  تاوصأو  ةراحلا  يف 
. اھبلق يف  نانئمطالا  رھن  لیسیف  مألا 
نأ نود  اھل  لاقو  ةیسفنلا  هاوق  عمجتسا 

 : اھھجو يف  رظني 

؟ كيأر ام   ... يمأ اي  جاوزلا  تررق  - 

، ًابناج لاورسلا  تقلأو  مامتھاب  تتفتلا 
 : ةحرفب تفتھو 

دقل  ، لقعلا نیع   ... ينب اي  كوربم  فلأ  فلأ  - 
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تقو ناحو   ، اًماع رشع  ةعست  تلمكأ 
قوتت نأ  كقح  نمو   ، سورع ىلإ  كفافز 

انكرت همحر هللا،  كوبأو   ، ةيرذلا ىلإ  كسفن 
 . حرفلا ناوأ  نآو   ، ماع نم  رثكأ  ذنم  ىنازح 

 : الئاق اھعطاقو  اھتوافحب  عجشتف 

 . سورعلا ىلع  كتقفاوم  يف  عمطأ  - 

اًرمأ ةمث  نأ  هتوص  تاربن  نم  ةأرملا  تسحأ 
يف اھرصب  ددست  يھو  هتلأسف   ، حيرم ریغ 

 : هینیع

؟ ةنیعم ةاتف  ترتخا  لھ  - 

لاقو ةداحلا  اھترظن  ًایشاحتم  هرصب  ضغ 
 : ضیفخ توصب 

 ! ةینانویلا نیلیھ   ... معن - 

ضرألا نأ  ول  اھعم  ىنمت  ةھرب  تتمص 
يئاھناللا هبح  مغربف   ، هتعلبو تقشنا 

، اھبضغ ىشخيو  اھباھي  هنأ  الإ  هتدلاول 
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لاجدلا عم  روھش  لبق  هتلعف  ام  ركذتو 
تدرتسا فیكو  لیلجلادبع  نیضوع  خیشلا 

عیبلاب هیف  فرصت  دق  نكي  مل  يذلا  اھلاخلخ 
طسو طبلاو  جاجدلا  نمث  تدرتسا  امك   ، دعب

تربجأ دیعولاو  ديدھتلا  نم  ةفینع  ةعبوز 
اھنم هبلس  ام  ةداعإ  ىلع  باصنلا 

مل وأ   ، ةرملا هذھ  بضغت  مل  اھنكل   . ةعيدخلاب
ءودھب هتلأس  امنإو   ، هكبري ام  هل  رھظت 

 : يرھاظ

؟ اھبحت لھ  - 

 : فتھو هشأج  ةطابر  داعتسا 

؟ يمأ اي  نونجب  - 

 : ثبخب هتلأسو  هفتك  تتبر 

ردقلاب لیمجلا  روعشلا  كلدابت  لھو  - 
؟ هسفن

 : ةرسحب لاقو  تكس 
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، بحلا نم  ىقبأو  مھأ  ةوخألا   ... لوقت اھنإ  - 
ةدیحو تسمأ  اھنأل   ، يل اًميرك  اًخأ  نكتلف 

 . اھدلاو ةافو  دعب 

 : ةمساحلا اھتحیصن  تقلأو  همأ  تضھن 

ىلع اًرداق  تسل  ةاتف  جوزتت  نأ  كايإ  - 
 ! هلك اھبلق  كالتما 

؟ يمأ اي  نكلو  - 

كسمت يھو  ةبضاغ  تحاصو  تلعفنا 
يف اھلمع  ةلصاومل  هقیقش  لاورسب 

 : راوحلا ءاھنإل  ةراشإ 

اھفالتخا نع  ثدحتأ  مل  انأ  ؟  اذام نكلو  - 
يھ الو  كنيد  نم  يھ  الف   ، كعم ماتلا 

انتاداع مزتلت  يھ  الو  كتغل  ثدحتت 
فیكف  ، كبحت اھنأ ال  ىھدألاو   ، اندیلاقتو
نارتقالا يف  ركفتل  ةأرجلا  كتتاو  كیلع  اب 

؟ ةاتفلا هذھب 

لمألا ددبتو  ضفرلا  لازلز  يف  ملحلا  مطحت 
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هھجو تالضع  تصلقت   ، بضغلا ناكرب  يف 
لعفي امك  ریغصلا  هبراشب  ثبعي  يضمو 

تقفشأف  ، رتوتلل اًریسأ  راص  املك  ةداع 
 : ةدح لقأ  ةربنب  تلاقو  هیلع 

عتمتت ةاتفلا  نأ  ركنأ  انأ ال   ... ينب اي  روفصع  - 
ةنحم يف  انبناجب  تفقو  اھنأو  ةبیط  لاصخب 

ينانویلا میكحلا  ترضحأ  اھنأ  امك   ، كنجس
نم تیفشو  هئاود  ىلع  تیفاعت  يذلا 
نرتقت نأ  اذھ  ىنعم  سیل  نكلو   ، كضرم

... كنم ًءاكذ  رثكأ  تناك  دقف   ، ةحارصبو  ، اھب
ىرت اھنإ ال   ... كب اھتقالع  ةعیبط  تددح  دقل 
جوز ةرورضلا ال  دنع  اھیمحي  ٍخأ  ىوس  كیف 

 ! ماودلا ىلع  اھدعسي 

ةطایخ لامكتسا  ىلع  بكنت  نأ  لبقو 
لكش ىلع  يئاھنلا  اھرارق  تقلأ  لاورسلا 

 : ةلئاق ةحیصن 

نع تفقوت  اذإ  الإ  اھرحس  نم  وجنت  نل  - 
ىلإ بھذت  الو  كتدلاو  مالك  عمساف   ... اھتيؤر

 ! ةظحللا نم  ةرامخلا 
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تكردأل يمأ  اي  الجر  ِتنك  ول  : ) هسفنل لاقف 
رادلا رداغو  هرحسو !) هتاباذعو  بحلا  ةعول 

: تمتمتو قافشإ  ةرظنب  هتمرف   ، اطخاس
نمو تاجاوخلا  تانب  نم  اي هللا  هظفحتلف  )
اھانیع تعمل  مث   ،( هبئاصمو بحلا  ةياوغ 

 . مساحلا اھرارق  ذختت  يھو 
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يف سیئرلا  وھبلا  اشاب  يلع  دمحم  عرذ 
سارحلا اًخبوم  حاصو   ، ةیبصعب ةعلقلا 

 : ةیساقلا هتارظنب 

ّيدي نیب  فقي  نأ  بلطأ  ملأ  ؟  صوغوب نيأ  - 
؟ ةظحللاو وتلا  يف 

الورھم يدنفأ  تكوش  سارحلا  ریبك  لبقأ 
 : سمھو  ، ىنحناو هوحن 

... هانغلبأ دقل   ... يالوم اي  قيرطلا  يف  هنإ  - 
 ! قيرطلا يف   ... قيرطلا يف 

هتكيرأ ىلع  أكتاو   ، هسلجم ىلإ  اشابلا  داع 
، بضغب هناخد  خفنيو  هنویلغ  لعشي  حارو 
ًابلط هب  تقصتلاو  ةلضفملا  هتطق  هتءاج 

ّبھ مث  ةیلآ  ةكرحب  اھبعادف   ، نانحلاو نامألل 
ىقلتف  ، ةذفانلا وحن  هجوتو   ، ةأجف اًفقاو 
ةبرتألا نم  لیلقب  ةبوحصم  ةيرط  تامسن 

: هسفنل لاقو   ، ليربأ رھش  يف  ةداتعملا 
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هبش يف  نییباھولا  ىلع  يضقأ  امدنع  )
لبجلا اذھ  ةعارزب  يرماوأ  ردصأس  ةريزجلا 
مناھ ةنیمأ  هتجوز  نأ  ركذت  مث   ،( شحوملا
يمحتل ةيرصم  ىعفأب  اھیتأي  نأ  هنم  تبلط 
توصب لاقف   ، دسحلا نم  اھرادو  اھءانبأ 
مطقملا لبج  نأ  دكؤملا  نم  : ) سومھم

نم ديدعلا  هقوقشو  هروخص  نیب  نضتحي 
هب غلب  دقو  رادتسا  مث  نیباعثلاو .) يعافألا 

نذأتسا حیصي  نأ  لبقو   ، هغلبم بضغلا 
لبقأو هل  نذأف   ، لوخدلا يف  كب  صوغوب 

 : ةلئسألا نم  لباوب  هیلع 

نم لھ  ؟  ديربلا لصو  لھ  ؟  ترخأت اذامل  - 
؟ ةديدج رابخأ 

رارق يضاملا  ماعلا  هینذأب  عمس  ذنم 
صوغوبو  ، اشاب يلع  دمحم  مف  نم  همادعإ 

ةالص ىلص  دقو  الإ  يلاولا  ىلع  لخدي  ال 
نونج نم  هیمحي  نأ  برلا  اھیف  وعدي  ةریصق 
اذكھو  ، ةيومدلا هتارارقو  هشطبو  يلاولا 

 : معنلا ّيلو  مامأ  ينحني  وھو  ءودھب  لاق 
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ومسو  ، قئاقد لبق  ديربلا  لصو   ... لجأ - 
ًایلاح نورقتسم  هشیجو  نوسوط  ریمألا 
نورظتني رمحألا  رحبلا  ىلع  عبني  ةنيدم  يف 

ةینيومتلاو ةيركسعلا  تادادمإلا  لوصو 
 . مھل اھلاسرإو  اھریفوتب  مترمأ  يتلا 

هنم رطقي  توصب  لاق  مث  الیلق  يلاولا  درش 
 : ملألا

رسخو فرصتلا  اننبا  نسحي  مل  فسألل  - 
عاطتساو  ، ةرونملا ةنيدملا  يف  هتكرعم 

ىلع هوربجي  نأ  باھولادبع  نبا  لاجر 
 . عبني ىلإ  ةدوعلاو  رارفلا 

ةیلاملاو ةیجنرفإلا  نوؤشلا  ريزو  زھتناف 
 : لءاستو ةصرفلا 

ریمألا نأ  ىرت  الأ   ... يلاولا يدیس  - 
اًشیج دوقیل  اًریغص  لازام  اشاب  نوسوط 

هنإ ؟  ةسرشلا ةكرعملا  هذھ  ضوخيو  اًریبك 
 ! دعب رشع  نماثلا  هماع  لمكي  مل 
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هعبتف ةذفانلا  وحن  هجوت  مث   ، ًایلم هیلإ  انر 
قرتسي يدنفأ  تكوش  امنیب   ، صوغوب
 : اشابلا لاق   . نیلجرلا وحن  رظنلا 

هعم تلسرأ  يننأ  سنت  نكل ال   ، قح كعم  - 
وھو رادنزاخلا  كب  دمحأ  مھألا  يدعاسم 

 . ةیھادو عاجش  لجر  فرعت  امك 

تحنم سانلا  نإ   ... انالوم اي  حیحص  - 
 ! رصم تربانوب  بقل  رادنزاخلا 

نأ قیلي  الف   ، هرظان قیلعت  اشابلا  لھاجت 
يلاولا ىوس  تربانوبب  دحأ  هبشتي 

 : هسفن ًایساوم  متمت  مث   ، ًایصخش

رثكأ اھلابجو  ةريزجلا  هبش  ءارحص  نأ  ودبي  - 
 ! كب دمحأ  نم  ًءاھد 

 : ةرسحب لجرلا  لاقف 

هفصن نم  رثكأ  دقف  يالوم  اي  كشیج  نكلو  - 
 ! فسأ لكب  طوؤانرألا  نم  هدونج 
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 : لاقو يلاولا  مغمغ 

هذھ ةحداف  يتراسخ  نإ   ... قح كعم  - 
 . ةرملا

ةیباجيإلا ةراسخلا  اھنإ   : ) هسفنل لاق  مث 
رمأ وھو   ، ةكرعملا هذھ  يف  ةدیحولا 

دونجلا ءالؤھ  ينجعزأ  دقف   ، نسح
يھتنت يتلا ال  مھبلاطمب  اًریثك  طوؤانرألا 
انْوسرو اینابلأب  ةلوق »  » ةنيدم انرداغ  ذنم 
ىلوألا ةرملل  ةيردنكسإلا  ئطاش  ىلع 

ماع 1801).

 : فتھو لبجلا  ىلإ  راشأ  ةأجفو 

ءاربخلا نم  ةعومجم  لسرأ   ... صوغوب اي  - 
يف ىعست  ىعفأ  ربكأب  اوكسمیل  ةرھملا 

 ! لبجلا اذھ 

رسفتسي نأ  لبقو   ، هاف رغفو  ريزولا  بجعت 
 : لاقو اشابلا  مستبا 

رظانلا اھيأ  مناھ  ةنیمأ  انتجوز  رماوأ  اھنإ  - 
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 ! مامھلا
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حانج وحن  يلاولا  هجوت  برغملا  ةالص  دعب 
اھعدخم لخد   ، ةعلقلاب مناھ  ةنیمأ  هتجوز 

ًایجاجز اقودنص  لمحت  ةیشبح  ةيراج  هعبتت 
ناولأ تاذ  ةبضاغ  ىعفأ  هلخاد  ىولتت 

تلفج  ، نیتعساو نینیعو  ریبك  سأرو  ةیھاز 
ةدیسلا وحن  تعرھو  ةيریبیسلا  ططقلا 
ضيرع ريرس  قوف  ددمتت  يتلا  ةنيدبلا 

اھناردجب قدحت   ، رخاف ثاثأ  تاذ  ةفرغ  لخاد 
هتلبقتسا  . بناج لك  نم  ةیلمخملا  رئاتسلا 

ىلجتف  ، مامتھاب تلدتعاو  ةفیطل  ةماستباب 
نانیع هطسوتت  يذلا  ّرودملا  اھھجو  ناوفنع 
نافیثك نابجاح  امھللظي  ناتعساو  ناتيزول 
روھظ قوف  اھتحارب  تحسم   . ناقصتلم
ترمأ مث   ، اھعور ئدھتل  نانحب  اھططق 

تعضو نأ  دعب  فارصنالاب  ةمداخلا 
لمأتت تضمو   ، ريرسلا ىلع  قودنصلا 

 : تمغمغو ةيدجب  ىعفألا 

نأ تلیخت  دقل   ... يبیبح اي  كركشأ  - 
، عیباسأ قرغتسي  دق  ىعفأب  كاسمإلا 

 ! طقف نیموي  سیلو 

279www.jadidpdf.com



 : اًدھنتم اًسماھ  لاقو  اھنیبج  مثل 

كتمدخ يف  رصم  ضرأ  ىلع  بدي  نم  لك  - 
ىتح هسفن  يلاولا  لوأ  نم   .... يتالوم اي 

 ! حالف رغصأ 

، طق هنم  عبشت  يذلا ال  لزغلاب  تشتنا 
 : قلقب تلءاستو 

؟ نوسوط ينبا  نع  ةديدج  رابخأ  نم  امأ  - 

ريرسلا ةفاح  ىلع  اھراوج  ىلإ  سلج 
ةعرتم ةربنب  لاق  مث   ، ًایعیبط ودبي  نأ  لواحو 

 : زایتماب اھتداجإ  نقتي  ةفيزم  ةقثب 

انسح ًءالب  يلبي  هنإ   ... ریخب اننبا   ... ریخب - 
ةكنح لكب  انشیج  دوقيو   ، كراعملا يف 
يقلقت ... ال  باھولا دبع  نبا  عابتأ  رمديو 

نم هیمحیسو هللا  يبو  كب  راب  نبا  وھف   ، اًدبأ
 . رش لك 

اھجوز هلوقي  امل  اقيدصت  اھسأر  تزھ 
يلع دمحم  انر  امنیب   ، رصنلاب هل  تعدو 
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، هعارذب اھقوطو  باجعإب  هتنيرق  ىلإ  اشاب 
دنع اھرادقم  اًدیج  فرعت  ةأرما  لالدب  تلاقف 

 : اھجوز

، يلاطيإلا لصنقلا  ةجوز  مویلا  ينتراز  دقل  - 
يذلا حانجلا  اذھ  ثاثأ  رییغت  ّيلع  تحرتقاو 
ةثالث لبق  ةلوق »  » نم تئج  ذنم  هب  میقأ 
تاديدجتلا نأ  يل  تدكأو   ، هحربأ ملو  ماوعأ 

، رصم يلاو  ةجوزب  رثكأ  اقئال  هلعجتس 
جاتنإل يلوبانب  اریبك  اًعنصم  كلتمي  اھجوزف 

دضانملاو تانازخلاو  رئارسلا  مخفأ 
ام لكو  تايارملاو  ايرثلاو  تاشورفملاو 

 . ةیقارلا ةریبكلا  رودلا  هجاتحت 

 : اھتحار مثلي  وھو  لاق 

كتحار ىلع  يقفنأو   ، كل ولحي  ام  يلعفا  - 
رثكأ انتزوحب  لاومألاف  يقلقت  الو  ءاخسب 

 ! نیلیختت امم 

 : تحاصو اھردص  ىلإ  هتمض 
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 . ميركلا يجوز  اي  يل  كظفحیلف هللا  - 

اھمضو فقوو  اھدخ  ىلع  ةلبق  اھحنمف 
 : راخفب هتأجافم  ىقلأو  هردص  ىلإ  نانحب 

نأ يندعسيو  ينفرشي   ... مناھ ةنیمأ  اي  - 
بتتسا نأ  دعبف   ... اًدیعس اًربخ  كیلإ  فزأ 

ةأفاكم رصم  كلم  ينحنمو هللا   ، يل رمألا 
كل ينبأ  نأ  تررق   ، يئاكذو يتعاجش  ىلع 

 ! ةعلقلا يف  انھ  اًفینم  اًرصق 

 : ةداعسب تفتھو  ريرسلا  ىلع  ةفقاو  تبھ 

؟ ىتم  ... اقح - 

كنأل  ... ةرھوجلا هیمسأسو   ، اًدج ًابيرق  - 
 ! يتایح ةرھوج 

يھو هنضح  يف  نيدبلا  اھدسجب  تقلأ 
فصن ةدحاو  مدقب  ّكرحتف   ، تالبقلاب هرمغت 

تصلخت مث   ، نزاوتلل اظفح  فلخلل  ةوطخ 
ةيراجلا تعدتساو  هیعارذ  نم  قفرب 

حانجلا لخدم  يف  ىعفألا  عضوب  اھترمأو 
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میحرلا نمحرلا  انظفحیلف  : ) متمتت يھو 
 (. نيدساحلاو دسحلا  نم 
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قورش لوأ  عم  ةنخاس  حاير  تبھ 
ةرھاقلا عراوش  تبلقناو   ، سمشلل

تلع  ، بضغ ناكرب  ىلإ  اھتقزأو  اھيراوحو 
ترم املكو   ، ملظلاب ددنت  يتلا  تافاتھلا 

نحص يف  يلاھألا  نم  ديزملا  عمجت  ةعاس 
املف  ، جاجتحالا ةيار  نیعفار  رھزألا  عماجلا 

جزللا ّرحلاو  ماحزلا  ناك  راھنلا  فصتنا 
يجرارفلا سيوع  لاق   ، سافنألا نامتكي 

 : نیطخاسلا نم  دشح  طسو 

عبشي ملأ   ... ىرخأ ةرم  بئارض  عفدن  نل  - 
؟ لاومألا عمج  نم  يلاولا 

ىرقلا نوبھني  ودبلاو  دونجلا  نأ  ملعي  الأ  - 
ءالغلا ّلذأ  دقل  ؟  مھمواقي حالف  يأ  نولتقيو 

 . نيرسوملا ىتح  عیمجلا  قانعأ 

وھ ناك   ، مركم رمع  دیسلا  مايأ  محري  هللا  - 
 . داصرملاب هل  فقي  يذلا  دیحولا 
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ةھجاوم نولواحي  انخویش ال   ، ةحارصب - 
مھنم ریثكلاو   ، اشاب يلع  دمحم  عامطأ 

حيدملا هل  لیكيو  هقفانيو  هیلإ  فلزتي 
يف اًعمط  وأ  هفیس  نم  افوخ  صیخرلا 

 . هبھذ

ىلع رابكلا  انراجت  ضرتعي  نأ  يف  لمألا  - 
 . ةديدجلا ةبيرضلا  هذھ  ضرف 

... دحأ ؟ ال  ضارتعالا ةأرج  كلمي  مھنم  نمو  - 
... مھحلاصم ىلع  نوشخي  نوعناخ  مھلك 
يف نيرغاص  اشابلل  ةبيرضلا  نوعفدیس 
نحن انیلع  راعسألا  نوعفري  مث   ، ءاسملا

 . حابصلا يف  ءارقفلا 

انعراوش يف  برستي  طحقلا   ... ةعامج اي  - 
باذعلا اذھل  ةياھن  نم  امأ   ... انماظعو انتویبو 

؟ يمویلا

عرھو نيرخآلا  لثم  هتشرو  روفصع  قلغأ 
، دوشحلا ىلإ  مضنیل  رھزألا  ةحاس  وحن 

عرسي لراش  ةجاوخلا  حمل  قيرطلا  يفو 
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مسرلا لماح  هفتك  ىلع  اًعضاو  ىطخلا 
نم ىلدت  ثیح   ، عبرألا هتایطب  يوطملا 

، بيرغلا هرظنم  نم  بجعتف   ، رسيألا هبناج 
يوازمحلا ةراح  لخدم  دنع  هنم  برتقاو 

 : لوضفب هلأسو 

؟ ةجاوخ اي  ةیبرعلا  ثدحتت  لھ  - 

 : اًمستبم لراش  هباجأ 

 . اضيأ ةيرصملا  ةجھللاب  مالكلا  نقتأو  - 

ةرامخ يف  هآر  لھ  ركذتي  نأ  روفصع  لواح 
داعو  ، حلفي ملف  مأ ال؟  كلذ  لبق  سايردنأ 

 : هلأسیل

نم ىشخت  الأ  ؟  بھاذ تنأ  نيأ  ىلإ  - 
رعتست بضغلا  رانو  ىظلتي  دلبلا  ؟  ىضوفلا

 . موي دعب  اًموي 

 : سيراب نبا  لاقف 

تيأر مكو   ، اًماع رشع  ةتس  ذنم  انھ  میقأ  - 
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 . ّيلع قلقت  الف   ، ةبضاغلا دوشحلا 

 : هتحیصن هیلإ  ىدسأو  روفصع  شھدنا 

 . كتیب مزلاف   ، ةجاوخ اي  ملس  فاخ  نم  - 

 : فاضأ مث 

نل ةحتاف  ةرشب  وذ  تنأو   ... اًدج راح  وجلاو  - 
 ! اھتوسقو سمشلا  ردغ  لمحتت 

 : الئاق لءاستو  لراش  مستبا 

؟ يخيراتلا دھشملا  اذھ  مسري  نمو  - 

؟ ماسر تنأأ  - 

ةرامخ مامأ  دغلا  ءاسم  دعوم  ىلع  اقفتاو 
روفصع دكأ  امك  مھم  رمأل  سايردنأ  ةجاوخلا 

!
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مھتاوارھو مھسبالمب  ةطرشلا  لاجر  لبقأ 
دقو مھنویع  نم  رياطتي  ررشلاو  ةفیخملا 

اورصاحف  ، ةمھطملا لویخلا  اوطتما 
مھیلع اوضقناو  رھزألا  ةحاس  يف  دوشحلا 
ةالص دعب  تاوارھلاو  يصعلاو  بابسلاب 

ضرألا ىلع  تارشعلا  طقسف   ، رصعلا
، ءاسنلا ليوعو  بخصلاو  خارصلا  طسو 

اھلیھصب ةبرطضملا  لویخلا  مھتسادف 
نّوبسي مھو  نیبراھ  فالآلا  ّرفو   ، نيزحلا
دحأ لواحو   ، راجتلاو ةطرشلاو  يلاولا 
ریبك هعفدف   ، طسوتلا رھزألا  خویش 

، هھجو ىلع  ائفكنم  طقسف  همدقب  ةطرشلا 
هسھدت نأ  لبق  هبحسو  روفصع  هذقنأف 

دحأ يجرارفلا  سيوع  بذج   . لیخلا مادقأ 
اولاھناو هناصح  قوف  نم  هطقسأو  دونجلا 
نم لراش  ةجاوخلا  نكمتو   ، ًابرض هیلع 

ةرھاظملل ةعيرس  تاشتكسا  مسر 
ةلابق هعقوم  ذختي  وھو  اھیلع  ناودعلاو 
ةأجفو  . ينیسحلا دھشملا  ةراح  لخدم 

فرعي مل  يودت  صاصر  تاقلط  توص  عمس 
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رذحب عباتو   ، راد برقأ  يف  أبتخاف   ، اھردصم
نم نیلبقم  دونجلا  تارشع  بابلا  فلخ  نم 

نیججدمو لویخلا  نوطتمي  ةساردلا  ةھج 
 ! ءاوھلا يف  رانلا  نوقلطيو  قدانبلاب 
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نسُملا ونایبلا  فزاع  فقوتي  ىلوألا  ةرملل 
ىلإ تصنيو   ، تاذلملا ناخ  يف  فزعلا  نع 
امدنع كلذو   ، غلاب مامتھاب  نخاسلا  ثيدحلا 

 : نلعي ويردناباب  عمس 

يف ّايرصم  نيرشع  نم  رثكأ  تام  دقل  - 
لامع ددري  امك  لقألا  ىلع  مویلا  تارھاظم 

 . يدنع ةلاكولا 

 : ةیھجنعب ایلامآ  تلاق 

ءاغوغلا ال نم  ةعومجم  نیيرصملا  نأل  - 
 ! ءودھب نوضرتعي  فیك  نوفرعي 

فنعب تلماعت  ةطرشلا  نأ  ْيسنت  نكلو ال  - 
تناك سانلا  نأ  مغر   ، ةرھاظملا عم  ديدش 
اًریبعت ةديدجلا  ةبيرضلل  اھضفر  نع  ربعت 

 . ائداھ ّایملس 

ّبص نأ  دعب  الئاق  يسنرفلا  لصنقلا  لخدت 
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 : هفوج يف  ذیبنلا  سأك  نم  ةفشر  رخآ 

خویش نم  يئاقدصأ  دحأ  نأ  ةرم  ركذأ  - 
اشاب يلع  دمحم  عم  ًءاقل  رضح  دق  رھزألا 
نولقني اوناك   ، راجتلاو ءاملعلا  رابك  ةبحصب 

ةديدج ةبيرض  ىلع  يلاھألا  جاجتحا  اشابلل 
اذھ يقيدص  عمس  دقو   ، مھیلع اھضرف 
حمسأ نل  : ) الئاق ةدشب  مھرذحي  يلاولا 

يأب لبقأ  نلو   ، ةیبعش ةرھاظم  يأب  اًدبأ 
ايأ يبعشلا  بارطضالل  ةراثإ  وأ  ضيرحت 
هذھ نم  اقلطم  فاخأ  انأف ال   ، هردصم ناك 

بعشلا ماق  ام  اذإف   ، ةثباعلا تارھاظملا 
الإ هل  كلمأ  الف  نولوقت  املثم  درمتلاب 

 (. ماقتنالاو فیسلا 

لاقو لصنقلا  نم  رثكأ  برتقیل  ويردناباب  زفق 
هل رواجملا  دعقملا  يف  هسلجم  ذختي  وھو 

 : ةرشابم

نأ نكمملا  نم  ةطرشلا  فنع  نأ  فوخلا  - 
؟ انتراجت ىلع  رثؤي 
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ائیلم انحص  مدقت  يھو  ایلامآ  تلءاست 
 : لصنقلل تالبقملاب 

؟ فیك - 

نیكاكدلا نوقلغيو  يلاھألا  بضغ  دادزي  - 
 ! ءارشلاو عیبلا  ةكرح  فقوتتف  تالحملاو 

ةرظنب ترعش  اھنكل   ، ةقفاوم اھسأر  تزھ 
اھرھظ قرتخت  ةبوبشم  فطاوعب  ةلّمحم 
لالھ دبعلا  تأرف   ، ةأجف تتفتلا   ، يراعلا
غارف دسي  وھو  نیتعساولا  هینیعب  اھقمري 

اھارتعاف  ، قالمعلا هلكیھب  خبطملا  باب 
، بعرلاب نامألا  جزمي  ضقانتم  روعش 
لقعب تعباتو   ، ةیعیبطلا اھتفقو  تداعتسا 
محل ةعطق  لوانتي  وھو  لصنقلا  شوشم 
هحئاصن ءادسإ  يف  عرشي  نأ  لبق  يوشم 

 : الئاق

كتراجت يّمنت  نأ  لواح   ... ويردناباب دیس  اي  - 
ردقأ وھف   ، هب قثت  يرصم  رجات  عم  نواعتلاب 
رییست ةیفیكو  هدلب  دالوأ  ةعیبط  مھف  ىلع 
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كلاومأ ىلع  ظافحلاو  كتراجت  نوؤش 
 . كحابرأ ةدايزو 

نكل  ، الیلق ركفتو  حارتقالا  نم  لجرلا  بجعت 
 : هلوقب رمألا  مسح  لصنقلا 

ىعدي انیمأو  افيرش  ايرصم  اًرجات  فرعأ  - 
ةلاكو حتف  دقو   ، يطوريدلا داج هللا  جاحلا 

ًءاقل بترأس   ... بنيز ةدیسلاب  قیقدلل  ةديدج 
 ! تئش ول  امكعمجي 

حسمو كوكشلا  هتمھدو  ويردناباب  فوخت 
ديري اذام  : ) لءاستو هتعلص  ىلع  هفكب 

لھ ؟  ةلومع يغبي  لھ  ؟  طبضلاب لصنقلا 
نم ةبسن  ىلع  يرصملا  رجاتلا  عم  قفتا 

 : ةسامح نودب  لاقو  ؟)،  حابرألا

 ! كتداعس ىرت  امك  - 

فزاع وحن  ىرخأ  ةرم  زفقو  نذأتسا  مث 
 : حاصو ونایبلا 

نم كعد   ... لجر اي  ائیش  انعمسا  - 
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 ! ةجعزملا اھعباوتو  ةیثبعلا  تارھاظملا 
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، تاذلملا ناخ  يسنرفلا  لصنقلا  رداغ  امل 
جازملا ئیس  ةفرشلا  وحن  ويردناباب  هجوت 

نم لیللا  ايادھب  هبأي  ملف   ، حورلا قنتخم 
رود لمأت   . رینملا رمقلاو  شعنملا  میسنلا 

تمصلا يف  ةقراغلا  يجنرفإلا  يحلا 
امو نیمئانلا  دعسأ  ام  لاقو  نوكسلاو 
روھزلا قبع  قشنتسا   . نینارھسلا سعتأ 

قئادحلا نم  ةلبقملا  راجشألا  حئاورو 
سفنب يحلا  يف  ةرشنتملا  نیتاسبلاو 
روس ىلع  هيدعاسب  دنتسا   . ةمیقس

وھو  ، ديدج نم  هنویلغ  لعشي  حارو  ةفرشلا 
اذھ هب  تغوب  يذلا  حارتقالا  يف  ركفي 
نأ لصنقلا  ديري  اذامل  لءاستو   ، ءاسملا
طبتري لھ  ؟  يلامعأ يف  ايرصم  اًرجات  محقي 
ىعسي لھ  ؟  اھنع حصفي  مل  حلاصمب  هعم 
ةظحللو ؟  اذاملو ؟  يطاشن صیلقت  ىلإ 

هتراجت يفصي  نأ  يھو   ، ةئراط ةركفل  سنآ 
: هسفنل لاقو  عجارت  مث   ، نانویلا ىلإ  دوعيو 
هیف مكارتتو  ةراجتلا  هیف  بیطت  اًدلب  دجأ  نل  )

تمحتقاو رصم .) لثم  ةلوھم  ةعرسب  حابرألا 
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دبعلا اھفلخو   ، ةفرشلا يف  هتدحو  ایلامآ 
اًءولمم انحصو  كاینوك  سأك  لمحي  لالھ 
ةحئارلا يذ  نخاسلا  يوشملا  محللاب 

ًابوحصم كاینوكلا  هتلوان   ، ةیھشلل ةحتافلا 
 : تسمھو ةماستباب 

؟ لصنقلا هلاق  امم  جعزنم  كنأ  فرعأ  - 

 : مغمغو اھیلإ  تفتلا 

... نابسحلا يف  نكت  مل  ةفیخس  ةأجافم  - 
رجات ينكراشي  نأ  يف  الصأ  ركفأ  مل  انأ 
مستقي نأب  لبقأ  فیكف   ، يسنرف وأ  ينانوي 

؟ يرصم رجات  يحابرأ 

ةدومب هفتك  ىلع  ىنمیلا  اھتحارب  تقلأ 
 : ةنئمطم ةمسبب  تلاقو 

مدنتس كاذنآ   ... لصنقلا رسخت  نأ  كايإ  - 
 ! ریثكلا رسختس  كنأل 

ریبك وھف   ، رمألاب نیتنطسق  دیسلا  ربخأس  - 
لصنقلا اذھل  اقيدص  هنوك  نع  الضف   ، راجتلا
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 ! بيرملا

مدعب نیتنطسق  دیسلا  كحصن  ول  ىتح  - 
 . هل تصنت  الف   ، يرصملا رجاتلا  عم  لماعتلا 

 : ةمساح ةجھلب  مث 

 ! يسنرقلا لصنقلا  رسخت  نأ  كايإ   ... كايإ - 

 : لءاستو اھرارصإ  نم  اشھدنم  تفتلا 

؟ ْهَِمل - 

يلع دمحمو   ، يلاولا نم  ادج  برقم  هنأل  - 
 . اًمارتحاو ةدوم  هل  نكي  اشاب 

نوكسلاو تمصلا  لمأتي  ىضمو  قلعي  مل 
نم اقیمع  اًسفن  بذج  مث   ، نیمئانلا دسحيو 

رداغ ىلوألا  ةرمللو   ، ةیبصعب هنویلغ 
ذخأي نأ  نود  تاذلملا  ناخ  ويردناباب 

لالھ دبعلا  امنیب   ، ءاسنلا ذئاذل  نم  هظوظح 
 ! ةطخاس تارظنب  هّعیشي 
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ةجاوخلاو دادحلا  روفصعب  نیلیھ  تئجوف 
. ناكحاضتي امھو  ناكملا  نامحتقي  لراش 

يرتعي قلقلا   . ةرامخلا وحن  فحزت  ةثراكلا 
؟ امھعمج اذام   . ةلیمجلا ةینانویلا  ةاتفلا 
ءافتخالا ترثآ  ؟  ناثدحتي َمیفو  ؟  ایقتلا ىتمو 

اھرعاشم ةئدھتل  الیلق  مامحلا  يف 
امیفو  . اھتنيزو اھمادنھ  طبضو  ةبرطضملا 
اھمھد ةآرملا  يف  اھحمالم  لمأتت  يھ 
هقیفرل روفصع  حوبي  دقف   ، عزفم رطاخ 

بيرثت قشاعلاو ال   ، نونجم هنإ  ؟  اھب همارغب 
ةبضتقم ةلاسر  تبتك  اذكھو   . هیلع

تجرخو ادج  ةریغص  ةقرو  يف  ةیسنرفلاب 
يتلا ةدضنملا  وحن  اًروف  تھجتاو  ةعرسم 

اًمارتحا نالجرلا  فقو   ، اھلوح ناسلجي 
يسيرابلا ماسرلا  حفاصتل  اھدي  تدمف 

هتحار يف  سدتو  هینیع  يف  لطت  يھو 
، هقیفر اھل  هبتني  مل  ةعيرس  ةكرحب  ةلاسرلا 

نود هترتس  بیج  يف  اھافخأو  برغتساف 
اھعمسیل لاع  توصب  تحاص   ، اھأرقي نأ 

 : اًدیج امھالك 
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امتیقتلا فیك   ... روفصع يرصملا  يخأ  اذھ  - 
؟ لراش ویسم  اي 

مظكو يخأ »  » ةملك نم  دادحلا  نبا  جعزنا 
 : ماستبالا الواحم  اھبطاخو  هظیغ 

يف سمأ  انیقتلا   ... ديدجلا يقيدص  هنإ  - 
ىلإ هتوعد  مویلاو   ، رھزألا دنع  ةرھاظملا 

 ! ةروص كل  مسریل  انھ 

لاقو ةریغصلا  هنانسأ  تزربف  لراش  كحض 
 : ةین نسحب 

نأ ينم  نیبلطت  تنأ   ... ةبیجع ةفداصم  - 
نأ ينم  بلطي  وھو   ، مايأ لبق  كمسرأ 

 ! سمأ كمسرأ 

تھبو  ، افسأ ىلفسلا  اھتفش  تضع 
اذامل  ) هسأر يف  ةلئسألا  ترمھناو  روفصع 
لھ ؟  هتقتلا ىتمو  ؟  اھمسري نأ  هنم  تبلط 

يميدقت ىلع  ترصأ  اذھلأ  ؟  ءيش امھنیب 
؟) نمز ذنم  هفرعت  لھو  ؟  اھاخأ يفصوب  هل 
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ركفو  ، لراش هاجت  ةیبلس  رعاشم  هتمحتقاو 
عجارت هنكل   ، هدي ةضبقب  همكلي  نأ  ةظحلل 
يھو مسحب  نیلیھ  تلاق   ، اًسئاي سلجو 

 : ّيصق نكر  وحن  ریشت 

هذھ يف  اھقلعأ  ةدحاو  ةروص  ينیفكت  - 
 . ةيوازلا

 : ةیحوم ةماستباب  مث 

راعسأف  ... روفصع يخأ  كدوقن  ّرفو   ... ًءاجر - 
تنأو  ، ادج ةعفترم  لراش  ویسم  تاحول 
اھضرف يتلا  ةديدجلا  ةبيرضلا  عفدل  رطضم 
ىتح ةدادح  ةشرول  ككالتما  مكحب  يلاولا 

 ! ةریغص ةشرو  تناك  ول 

نع حزحزتت  نل  اھرعاشم  نأ  باشلا  نقيأ 
اقفاوم هسأر  كرحف   ، اًدبأ ةوخألا  ةناخ 

اطس كابترا  ةارادم  الواحم  هبراشب  ثبعو 
 : اطخاس هنطاب  لءاستو  هلك  هنایك  ىلع 
لوأ يف  انرظتني  دودصلا  مادام  بحن  اذامل  )

قشعب بلقلا  قفخي  اذاملو  ؟  قيرطلا
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لخدم ىلع  لمألا  رحتني  امنیب   ، ةأرما
يف ايرھوج  أطخ  ةمث  نإ  ؟  يساقلا اھداؤف 
ءوسب اھعم  لماعتلا  ىلع  انربجي  ةایحلا  هذھ 

 (! ةین
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ًایطتمم روفصع   ، تانبلا عماج  دنع  اقرتفا 
ةفرعمب افوغش  لراشو   ، هتاطابحإو هنازحأ 

اھب ام  علاط  املف   ، ةضماغلا ةلاسرلا  ىوحف 
اھقوطنم ناك  ذإ   ، ةرامخلا ىلإ  ةدوعلا  ررق 

يننأ روفصع  يرصملا  باشلا  ربخت  ءاجر ال  )
قيرطلا يف  ينمسرت .) نأ  كنم  تبلط 

ةاتفلا نوكت  نأ  نكمي  لھ  اًریحتم : لءاست 
ملو ال؟ ؟  روفصعب ةیمارغ  ةقالع  ىلع 
فالتخالل هبأي  بحلا ال  الئافتم :  ددرو  مستبا 
ينحني بحلا   ، ةفاقثلاو نطولاو  نيدلا  يف 

لجرلا نیب  ةیلزألا  ةقالعلا  مامأ  الالجإ 
رون نم  عاعش  امھنیب  ىرس  اذإ  ةأرملاو 

 . لدابتملا قوشلا 

فلدي هتأر  امدنع  اًریخ  نیلیھ  ترشتبسا 
هوحن تلبقأ   ، هینیعب اھنع  ثحبيو  بابلا  نم 

تعرشو هتلابق  تسلجو  ةرماغ  ةحرفب 
ةمھت اھسفن  نع  عفدت  نمك  ةعرسب  ثدحتت 

 : ةلوذرم
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ویسم اي  يتلاسرب  كجاعزإ  ديرأ  نكأ  مل  - 
وعيرس مھنإ   ، نیيرصملا فرعت  كنكل   ، لراش
ةاتف عم  اولماعت  املك  بحلا  رھن  يف  راحبإلا 
الإ هل  ّنكأ  يننأ ال  كل  مسقأ  ينكل   ، ةیبنجأ

اًرارم كلذ  هل  تلق  دقو   ، ةوخألا رعاشم 
يننأو  ، ءاوھلا يف  الامآ  ينبي  ىتح ال 

 ... ـــ تربخأ

 : ائدھم اھعطاق 

يحرجت الأ  مھملا   ، طیسب رمألا   ... كیلع ال  - 
ناسنإ وھف   ، ةظاظفب هيدصتو  هرعاشم 

 ! نظأ امك  بیط 

يف قدحت  يھو  تحاصو  هدر  نم  تتھب 
 : مایھب هینیع 

 . ينمھي نم  تنأ   ... ينمھي وھ ال  - 

، هب ةنوتفم  اھنأ  ىلإ  ىلوألا  ةرملل  هبتنا 
رفصألا هرعش  ىلع  هدیب  حسم   ، الیلق ریحتف 

ىرسیلا هتحار  عضوو  يدامرلل  براضلا 
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ربخ نم  ةربنب  لاقو  ونحب  ينمیلا  اھفك  قوف 
 : ةایحلا

ىلع اًماع  نيرشعب  كنم  ربكأ  انأ   ... نیلیھ - 
ةلاحلا هذھ  يف  مارغلا  میقتسي  الف   ... لقألا

!

... ساوحلا لاعتشال  ددحم  نس  دجوي  ال  - 
 ! رمع يأ  يف  ىلجتي  مارغلا 

نم سیلأ   ، ينع ءيش  يأ  نیفرعت  كنكل ال  - 
؟ ةأرماب اطبترم  وأ  ؟  اًجوزتم نوكأ  نأ  زئاجلا 

 : اًعيرس هتلجاع 

، جوزتم ریغ  تنأف   ، ءيش لك  كنع  فرعأ  - 
 ... ـ نأو  ، دحأب اطبترم  تسلو 

 : اًمستبم ىرخأ  ةرم  اھعطاق 

؟ ّيلع نیسسجتت  لھ  - 

تلاقو اھھجو  تءاضأ  ةمسب  نع  اھرغث  رتفا 
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 : ًءایح اھفرط  ضغت  يھو 

... يلخاودلا نیمأ  ءاقسلا  يف  ةكربلا  - 
 ! يتدئام قوف  اھلك  رصم  رابخأ  عضي  لاملاب 

 : اقلعم هقھقف 

 ! هتبرق يف  اھعضي  لب  - 

 : ءودھب فاضأو  هتيدج  درتسا  مث 

ليزاومدم اي  جوزتم  ریغ  تنك  ول  ىتح  - 
يف عقي  يبلق  نأ  ينعي  اذھف ال   ، نیلیھ

 . كمارغ

ىلإ تدعص   ، ناكملا ترداغو  ةفقاو  تبھ 
داكي اھبلقو  ىلعألا  قباطلا  يف  اھتفرغ 

 ! ءاكبلا نم  رطفني 
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كب صوغوب  بتكم  اشاب  میھاربإ  محتقا 
يف اكمھنم  لجرلا  ناك   . ةداعلا ریغ  ىلع 

ةمجرتو تاباسحلاو  ماقرألا  ضعب  نيودت 
لصانقلا نم  ةدراولا  لئاسرلا  ضعب 

زواجتت مل  ةعاسلا  تناك  املو   ، ةیبوروألا
: لءاستو صوغوب  بجعت   ، اًحابص ةعساتلا 
بعي هنإ   ... اًركبم باشلا  اذھ  ظقیتسا  فیك  )
میھاربإ هلأس  بعتلا .) هدھي  ىتح  الیل  رمخلا 

 : قاروألا ىدحإب  ثبعي  وھو  ثبخب 

نوسوط يقیقش  نع  ديدج  نم  امأ  - 
؟ زاجحلا ضرأ  يف  هتلمحو 

ةیفخم ةتامش  ةمث  نأ  ةیلاملا  رظان  سحأ 
دق هقیقش  ةميزھ  ربخف   ، میھاربإ ةربن  يف 
؟ نآلا لؤسلا  رركي  اذاملف   ، هیبأ لثم  هلصو 

 : لجرلا باجأو 

يرس  » فلم ينلصو  نكلو  دعب ! ديدج  ال  - 
نكمي نكل ال   ، اًديدج لمحي  امبر  ةياغلل »
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رمأبو مامأ  الإ  هب  ام  ىلع  عالطالا  وأ  هحتف 
 . يلاولا اشابلا  كدلاو 

؟ ةيركسعلا تازيزعتلاو  - 

لصت امبر   ، يلاولا رمأ  امك  قيرطلا  يف  - 
 . نیعوبسأ لالخ  نوسوط  ریمألا  ومس  ىلإ 

نم ةقروب  كسمأو  اشاب  میھاربإ  مغمغ 
لاق مث   ، تاظحلل اھعلاطو  صوغوب  مامأ 

 : اًرخاس

؟ تاباسحلاو ماقرألا  هذھ  نم  بعتت  الأ  - 

 : اًمستبم هباجأف 

لیخلا بوكر  نم  مكومس  بعتي  لھو  - 
؟ فیسلاب ةزرابملاو 

رضنلا هبابشب  ًایھابم  هتماق  میھاربإ  ّدش 
 : هسفنب دتعملا  ءادأب  حاصو 

سراف لك  ىلع  ةبجاو  تابيردت  هذھ  - 
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 . مادقم

میھاربإ داعو   ، باجعإب الیلق  لجرلا  هلمأت 
 : هینیع نم  ثبخلا  رياطت  دقو  لءاستي 

ایفوص ةیجرویجلا  ةرھاعلا  تلازام  لھو  - 
؟ ةیساقلا ءارحصلا  يف  اھرجھ  مأ   ، هتقفرب

، نكلو  ، ربكألا قیقشلا  دبك  شھنت  ةریغلا 
امف  ، هبضغ ریثي  ىتح ال  دوربلاب  مصتعیلف 

لاقف  ، نیملسملا ماكحلا  بضغ  عشبأ 
قاروألا ىلع  بابكنالا  لعتفي  وھو  ءودھب 

 : همامأ يتلا 

 ! هعم تلازام  اھنأ  نظأ  - 

لخدو بابلا  سراحلا  قرط  قلعي  نأ  لبقو 
 : الئاق بدأب 

 . اًروف كديري  يلاولا  يدیس   ... كب صوغوب  - 

میھاربإ رادو   ، قلق حئاورب  ةفرغلا  تحاف 
لوانت امنیب   ، لعفي اذام  فرعي  هسفن ال  لوح 
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هبتكم قوف  نم  قاروألا  ضعب  صوغوب 
مدطصي داك   ... ةظحل يفو   ، ةفطاخ ةعرسب 
املو  ، امھرتوت ةرمغ  يف  امھو  نالجرلا 

اًعيرس صوغوب  ّىلص   ، ةفرغلا میھاربإ  رداغ 
ددري وھو  اشاب  يلع  دمحم  رقم  وحن  هجوتو 

لبجلا ىلع  ةظعوملا  حاحصإ  نم  تايآ 
اوللھتو اوحرفا  : ) ىتم لیجنإ  يف  روكذملا 

 (! تاومسلا يف  میظع  مكرجأ  نأل 
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عضي اًزفحتمو .  اًفقاو  يلاولا  هلبقتسا 
زفاقتت امنیب   ، لاعشإ نود  همف  يف  هنویلغ 
صوغوب لخد  املف   . حرمب هلوح  نم  هتطق 

فرعي لاؤسب  ةقفرم  ةثیبخ  ةرظنب  هھجاو 
 : اًمدقم هتباجإ 

؟ میھاربإ اننبا  كنم  ديري  ناك  اذام   ... اھ - 

 : حاصو اشابلا  هقھقف   ، لجرلا مثعلت 

فرعأ انأف   ، صوغوب اي  بذكت  نأ  يراذح  - 
، ةعلقلا يف  ثدحت  ةریبكو  ةریغص  لك 

 . كل هترايز  ءارو  رسلا  فرعأو 

تاقد تعراستو   ، هبعر يف  ريزولا  شمكنا 
نم ْقَسُیلف   ) موؤشملا رمألا  ركذتو  هبلق 

رطیسو  ، هسفن ىلع  لوبي  داكف   ،( هیمدق
الولو  ، قلطنت نأ  لبق  هتناثم  ىلع  ةبوعصب 
وحن هداقو   ، ونحب هفتك  تبر  يلع  دمحم  نأ 
اھلعفل  ، مطقملا لبج  ىلع  ةلطملا  ةفرشلا 
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ةیسرافلا ةداجسلا  ّثولو  مكاحلا  رصق  يف 
 : الئاق لصاو  يذلا  يلاولا  ماقم  ناھأو 

نوسوط ةميزھ  نع  كلأسي  ناك  میھاربإ  - 
هنم راغي  هنإ   ... تازيزعتلا لصتس  ىتمو 
دوقي نأب  ملحي  ناك  دقل   ، هقیقش هنأ  مغر 

 . هنم الدب  زاجحلا  ضرأ  ىلإ  يتلمح 

ةردقب هتناثم  ىلع  رطیسي  لجرلا  لازام 
زھب ىفتكاف   ، ةحیضفلا نم  بعرلاو  علھلا 
داعف  ، توصلا هنم  برھ  ذإ   ، اقفاوم هسأر 
ىلإ ونري  وھو  هنزحت  ةقیقح  رقي  يلاولا 

 : ءودھب الئاق  لبجلا  حفس 

هنإ  ... برحلل حلصي  نوسوط ال   ... فسألل - 
ءاقبإ يف  تبغر  ينكل   ، للدملا نبالا 
ةسایس ينم  ملعتیل  يراوجب  میھاربإ 

اًمود لوغشم  هنكل   ، ةراجتلا نونفو  مكحلا 
 . اھب نوتفمو  ةيركسعلا  لئاسملاب 

ىلإ هقيرط  يف  رطخلا  نأ  صوغوب  نقيأ 
باھذلاب هل  حمسي  نأ  اشابلا  اجرف   ، لاوزلا
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، هل نذأو  يلاولا  بجعت   ، ضاحرملا ىلإ 
تختراف هلوب  عم  هفوخ  غرفأ  كانھو 

داع املو   . هبلق تاقد  تطبضناو  هتالضع 
داتعملا هسلجم  ذختا  دق  اشابلا  دجو 

 : هلأسو  ، ةطقلا بعادي  ىضمو 

؟ نویفألا ةعارز  ةقفص  رابخأ  ام  - 

 : اًعيرس صوغوب  باجأ 

نم يواقتلا  تلصو   ، مكومس ترمأ  امك  - 
ىرغصلا ایسآ  نم  انبلجو   ، ةیكاطنأ

، هتعارز يف  ءاربخلا  نمرألا  نم  ةعومجم 
نیيرصملا نیحالفلا  میلعتب  اوماق  ثیح 

ةعارزلا يف  ةنكمملا  بیلاسألا  لضفأ 
نم هوعرزي  مل  مھف   ، اًدیج الوصحم  نمضنل 

 . لبق

 : رورسب الئاق  اشابلا  فتھ 

متددح لھو   ... مرافع  ... صوغوب مرافع  - 
ةرملل هتعارز  اھیف  نوبرجتس  يتلا  ةقطنملا 
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 . ىلوألا

 : اًحضوم باجأو   ، ءانثلاب لجرلا  ىشتنا 

ةسمخ  ، مكومس نذإ  دعب   ، انصصخ دقل  - 
دیعصلاب اجرج  ةقطنم  يف  نادف  فالآ 
ءاربخلا حئاصن  ىلع  ءانب  ىلوأ  ةبرجتك 

ةیعارز قطانم  ةدع  اونياع  نيذلا  نیینمرألا 
اینملاو مویفلاو  ةیلھقدلاو  ةیفونملا  يف 
اجرج ةقطنم  ىلع  اورقتسي  نأ  لبق 

 . قطانملا حلصأ  اھفصوب 

صوغوب عجشتف   ، اًديؤم هسأر  اشابلا  زھ 
 : ضیفخ سحب  هلأسو 

ةعارز ىلع  مادقإلا  مكومس  يونت  لھ  - 
؟ اضيأ شیشحلا 

 : حاصو اشابلا  كحض 

ةعارز  ، يريزو اي  كلذ  نم  ىكذأ  كنظأ  تنك  - 
امأ  ، يفكي امب  ةحبرم  ریغ  شیشحلا 
لصنقلا يل  لاق  امك   ، ادج حبرمف  نویفألا 
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ةدام هنم  نوجرختسي  مھنأل   ، يسنرفلا
ءابطألا اھمدختسي  يتلا  نیفروملا 

ءارجإ دنع  مالآلا  نیكستل  نویبروألا 
هريدصتب موقأس  اذل   ، ةیحارجلا تایلمعلا 

 . ينبساني يذلا  رعسلاب  مھل 

يف ةراجتلا   ) هتريرس يف  صوغوب  ددر 
نأ لبق  رھام  رجات  تنأف   ، معنلا ّيلو  اي  كمد 

 (! اًركام ًایسایس  نوكت 
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هراد ىلإ  لجرلا  لصو  سمشلا  بورغ  عم 
بحاش حورلا  دودكم  يجنرفإلا  يحلاب 
ًابناج تعضوو  هتجوز  تجعزناف   ، هجولا
درولا هب  يقست  تناك  يذلا  ءاملا  قيربإ 

 : تحاصو هنم  تندو 

؟ كب ام   ... صوغوب - 

 . ينئمطا  ... ءيش ال  - 

ةوسكم ةربنلاو   ، راسكنالاب نوكسم  توصلا 
وھو هلأست  تداعو  ؟  نئمطت فیكف   ، سأیلاب

 : هسبالم لّدبي 

؟ يلاولا عم  ءيش  ثدح  لھ  - 

ىلفسلا هتفش  طمو  اھوحن  تفتلا 
ىلع نيرواجتم  اسلج  دقو  لاقو  ةناھتساب 

 : رادلا وھب  يف  ةیسیئرلا  ةكيرألا 
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، ةعلقلاب ناكم  لك  يف  ًاناذأو  ًانویع  هل  نإ  - 
راوحلا ىلع  علطا  هنأب  مویلا  تئجوف  دقو 
نیبو ينیب  يبتكم  يف  راد  يذلا  صاخلا 

 . اشاب میھاربإ  هنبا 

 : رتوتب تفتھو  ةفقاو  تبھ 

اًمكح ردصأ  دقل   . دلبلا اذھ  يف  انل  نامأ  ال  - 
برلا ةمحر  الولو   ، يضاملا ماعلا  كمادعإب 
اذھ نم  لحرن  ایھ   . نیكلاھلا نم  تنكل 

 . زيزعلا يجوز  اي  بعرلا 

اھسلجأو اھتحار  مثلو  اھعارذب  كسمأ 
 : ائدھم لاقو  هنیمیب  اھقوطو  هراوجب 

راص دقل   ... كلضف نم  يتبیبح  اي  يئدھا  - 
، يلع دمحم  فنك  يف  شیعلا  انیلع  اًردقم 

انكرتي نل  هنأ  امك   ، هنم برھن  نأ  عیطتسن  ال 
نمو  ، هرارسأ عدوتسم  انأف   ، مالسب يضمن 

 . هيرظان نع  بیغأ  نأ  بعصلا 

 : سأیب تلاقو  تدھنت 
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؟ لمعلاو - 

، ةديدش ةقرب  اھدخ  ىلع  ةلبق  اھادھأف 
 : لاقو

ذیفنت ىلع  اًرداق  تمدام   ... يقلقت ال  - 
لجرلا ال نأ  امك   ، انیلع رطخ  الف  هرماوأ 
رداق انأو   ، طقف نینثا  نیفدھ  ىوس  هكرحي 

ءاكذب نیفدھلا  نيذھ  عم  لماعتلا  ىلع 
 . رذحو

 : مامتھاب ةلئاستم  اھیبجاح  تعفر 

؟ امھ امو  - 

دابعلا يف  مكحتلاو  ةھارشب  لاملا  عمج  - 
 ! ةوسقب

يف ّتنر  ىتح  لاع  توصب  اليوط  كحض  مث 
هتمضف ىلجخ  ءاكب  ةربن  تاكحضلا  ليذ 

هعومد تلاسف   ، نانحب اھردص  ىلإ  هتجوز 
 . ةرازغب
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ةبدأم ىلع  ىلوألا  ةرملل  نالجرلا  عمتجا 
يسنرفلا لصنقلا  راد  يف  ةرماع  ءادغ 

داج هللا جاحلا  ادب   . يجنرفإلا يحلاب 
اذ هجولا  دروتم  ةینبلا  نیتم  يطوريدلا 
الئافتم  ، ءادوس ةثك  ةیحلو  نیفیثك  نیبجاح 
ةءابع ىدترا  دقو   ، ماودلا ىلع  امستبمو 
ةمامع رمتعاو  يدنھلا  ريرحلا  نم  ةینب 

ةجاوخلا لظ  نیح  يف   . ةریبك ءاضیب 
تقولا مظعم  تمصلاب  اًمصتعم  ويردناباب 

هكيرش ىلإ  ةعيرس  تارظن  سلتخي 
امأ  . هطخس مظكيو  ديدجلا  يرسقلا 
ةوافحلا يف  طرفأف  يسنرفلا  لصنقلا 

بصي وھو  اكحاض  لءاستو  يرصملا  هفیضب 
 : ةجاوخلل ذیبنلاو  جاحلل  سوسقرعلا 

برشت كنأ ال  فرعأ   ... داج هللا جاح  اي  - 
نم جاوزلا  يونت  كنكلو   ، مارح هنأل  ذیبنلا 
مكنيد لوقي  امك  اضيأ  مارح  اذھو   ، ةسماخلا

؟ يمالسإلا
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محللا ةعطق  علتبي  ىتح  لجرلا  رظتنا 
نینر يذ  يروھج  توصب  لاقو  يوشملا 

 : ببحم

ةینلا  ... اشاح   ... لصنقلا ةداعس  اي  ال ال  - 
نوكي نل  كلذل   ، لعفلا امنإو   ، اًمارح تسیل 
لوقي امك  طقف  ءاسن  عبرأ  الإ  يتمذ  ىلع 

، ةثلاثلا ةجوزلا  قلطأ  فوس  يننأل   ، عرشلا
نم برھتتو  لاملاب  ةسووھمو  ةدینع  يھف 

 ! ةنخاسلا تاءاقللا 

 : هلأسو ىلوألا  ةرملل  ويردناباب  كحض 

؟ ةلیمج تسیلأ  - 

 : ةرسحب فتھف 

، ةدشقلا لثم  ةذيذلو  ةنيدبو   ، ادج ةلیمج  - 
تتاب ىتح  ةرملاب  ةعیطم  ریغو  ةدینع  اھنكل 
دسفي ةأرملا  دانع   ... فسألل شملا ...»  » لثم

 . هّحبقيو اھلامج 

نأ ىسع  لاؤسب  هزفتساو  ةصرف  اھزھتنا 

319www.jadidpdf.com



 : هذھ هاركإلاب  ةكارشلا  قفختو  بضغي 

كنكلو داج هللا،  جاح  اي  ينم  بضغت  ال  - 
، ةرذعمو  ، ودبي امك  نیعبرألا  تزواجت 
عابشإب كل  حمست  نل  ةيدسجلا  كتقاطف 
نھادحإ مدقت  نأ  نم  ىشخت  الأ   ، ءاسن عبرأ 

؟ كتنایخ ىلع 

نیب هرصب  عزوو  ًابضغ  داج هللا  انیع  ترمحا 
 : حاصو لصنقلاو  لئاسلا 

نم جورخلا  ىلع  أرجتت  يتلا  هذھ  نم  - 
... ال ال موتحملا اھریصم  حبذلا  ؟  الصأ يراد 
نع ائیش  فرعت  تنأ ال   ... ويردناباب ةجاوخ  اي 

ةقاطلا امأ   ، هتمیكشو يرصملا  جوزلا  مزح 
يل دعي  يذلا  راطعلا  يقيدص  يف  ةكربلاف 

 . میمر يھو  ماظعلا  يیحت  ةیمنھج  تافصو 

لمأ باخف   ، ةيودم ةكحض  قلطأ  مث 
لوح راوحلا  ًایھنم  لصنقلا  لخدتو   ، ويردناباب
ءاقللا نم  يلصألا  فدھلا  اًدیعتسمو  ءاسنلا 

 : ةيدجب لاق  نأب 
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ويردناباب حبصیس   ... ةعامج اي  انقفتا  - 
دعب قیقدلا  ةلاكو  يف  لاملا  فصنب  اكيرش 
داج هللا جاحلا  كراشیس  امك   ، اھعیسوت
عورف حاتتفا  دعب  محفلا  ةلاكو  يف  ثلثلاب 
ىلع  ، دیشرو طایمدو  ةيردنكسإلا  يف  اھل 

ةلاكو سیسأتل  ةداج  تاوطخ  اذختت  نأ 
اسنرف نم  رخافلا  ثاثألا  داریتسال  ةديدج 

 . ایلاطيإو

 : ةركام ةمسبب  مث 

ةئاملاب ةثالث   ... ةفورعم يتبسن   ... اًعبطو - 
 . ةقفص يأ  نم 

 : رظتنملا سيرعلا  لءاست 

؟ بئارضلاو - 

عم تثدحت  دقل   ... جاح اي  ائیش  شخت  ال  - 
يندعو دقو   ، رمألا اذھ  يف  ًایصخش  يلاولا 
اًحبر نمضن  ىتح  اًدج  ةبيرضلا  ضیفختب 

 . الوقعم
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رھظتل اًعاستا  جاحلا  ةماستبا  تدادزا 
، نیخدتلا ءارج  نم  ةرفصلل  ةبراض  هنانسأ 

تاجاوخلا عم  ةكارشلا  : ) هسفنل لاقو 
يلاولاف  ، حابرألا نم  ديزملا  كل  نمضت 

(. ودبي امیف  مھاشخيو  مھلماجي  هسفن 
تحرشناف لصنقلا  مالك  ويردناباب  ىقلتو 

ةرم لوأل  دایحب  هكيرش  لمأتو   ، هريراسأ
رجات ةكراشم  نم  سأب  ال  : ) هنطاب ددرو 
نم ديزملا  يل  رفویس  مادام  يرصم 

سوسقرعلا حدق  لصنقلا  لوانو  حابرألا .)
 : افتاھ ذیبنلا  حدق  عفرو  داج هللا  ىلإ 

ةیسنرفلا ةقادصلا  بخن  برشنلف  - 
 ! ةيرصملا ةینانویلا 
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دراب رایت  ةرھاقلا  ىلع  ّبھ  ةلیللا  كلت  يف 
ريزغ رطم  طبھو   ، ءاتشلا لصف  لولحب  ائبنم 

رثدتف  ، يجنرفإلا يحلا  ىلع  عطقتم 
روف هعزن  دوسأ  فوص  فطعمب  ويردناباب 
وحن اًعرسم  هجوتو   ، تاذلملا ناخ  هلوخد 
راوجب اھدعقم  يف  تنكتسا  يتلا  ایلامآ 

 : حرفب اھل  لاق  ثیح   ، ةأفدملا

... يرصم رجات  عم  اًزاتمم  اًدقع  تمربأ  - 
هكراشأسو محفلا  ةراجت  يف  عسوتأس 

 . قیقدلا ةراجت  يف 

افطعم يدترت  يتلا  رادلا  ةبحاص  تبجعت 
هتلأسو دربلا  ةعسلل  ًءاقتا  فوصلا  نم  ًاینب 

 : ةركنتسم

؟ يسنرفلا لصنقلا  ىلع  اطخاس  نكت  ملأ  - 

باجأو كاینوكلا  سأك  نم  ةفشر  لوانت 
 : اًعيرس
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، حیحص ریغ  لكشب  رمألا  تمھف  يننأ  ودبي  - 
مكارتس ةكارشلا  هذھ   ... مومعلا ىلع 

 . لیختأ امم  رثكأب  يسایق  نمز  يف  يحابرأ 

دعتست مل  اھتانب  ىدحإ  نأ  ایلامآ  تظحال 
اھتخبوو اھتعدتساف   ، نئابزلا لابقتسال  دعب 
لالھ دبعلا  تحمل  امنیب   ، ضیفخ توصب 
تداعف  ، محفلا نم  ديزملاب  ةأفدملا  معطي 

 : لجرلا لأستل 

لكشب يرصملا  ككيرش  حبریس  لھو  - 
؟ دیج

 . لاومألا نم  ریثكلا  ينجیس   ... اًعبط - 

اھیلإ سلتخي  الالھ  نأ  تظحالو   ، تمستبا
ويردناباب ذخف  تتبرف   ، هلمع ءانثأ  يف  رظنلا 

باشلا ساوح  ریثتستل  ةرھاظ  ةدومب 
، اھل حضاو  ببس  نود  قالمعلا  دوسألا 

 : لأستل تداعو 

؟ ركاملا رجاتلا  اھيأ  اي  يسنرفلا  لصنقلاو  - 
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 . ةیھاد هنإ   ... حابرألا نم  هبیصن  لانیس  - 

؟ رساخلا نمف   ، نذإ حبریس  لكلا  - 

 : حاصو ويردناباب  هقھق 

 ! اًعبط يرصملا  نوبزلا  - 

325www.jadidpdf.com



21

تقلع  . حیباصملا تئیضأ  ديراغزلا .  تقلطنا 
برد يف  نووعدملا  سدكت   . تانيزلا
مھحرمو لافطألا  حایص  لعشأ   . زیمامجلا
ناھتسا  . رورسلاو ةجھبلاب  لیللا  نوكس 

راطمألا رذنو  فیفخلا  دربلاب  عیمجلا 
حال  . نوصقريو نوللھي  اوضمو  ةعقوتملا 
ردبك سيرعلا  بایث  يف  دادحلا  روفصع 

ىلع رمت  ةرسح  نم  ةمامغ  مغر   ، لمتكم
دقف هتدلاو  امأ   . ىرخأو ةظحل  نیب  هینفج 
دقل رخفب  اھسفنل  تلاقو  راصتنالاب  تشتنا 

تانب نم  هتْیمحو  ينبا  ىلع  تظفاح 
سورعلا ةدلاو  ةجيدخ  اھتمض   ، تاجاوخلا

 : تفتھو ةدومب  اھردص  ىلإ 

... روفصع مأ  اي  كتياعر  يف  ةیقر  يتنبا  - 
 . ةریغص تلازام  تنبلا 

اي ةجيدخ  تس  اي  اًضيأ  يتنبا  ةیقر  - 
 . يتخأ تنأ   ... يتبیبح
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سورعلا قیقش  راجنلا  سورحم  سمھ 
 : روفصعل

كلاب لغشت  الف   ، ةللدمو ةریغص  يتخأ  - 
 . دودحلا تزواجت  اذإ  اھثيدحب 

اذ هرھص  لمأتو   ، تاظحلل روفصع  كبترا 
ناعرس نكل   ، قلق جازمب  قالمعلا  ناینبلا 
ىلع هتفھل  نم  ةراشإب  قلقلا  درط  ام 

 . هسورعب دارفنالا 

، لراش ةجاوخلا  وعدي  نأ  روفصع  سني  مل 
ةتماستباو ةیبوروألا  هتئیھب  رضحف 

لوقي وھو  لاملا  نم  اًغلبم  هحنمو   ، ةبذھملا
 : اكحاض

امك ةطقنلا )  ) يأ  ... كفافز ةيدھ  هذھ  - 
 . رصم يف  نولوقت 

مامأ هب  ىھابتو  هركشو  سيرعلا  مستبا 
رادلا نحص  يف  سلجیل  هداق   ، نيوعدملا

نأ رثآ  لجرلا  نكل   ، لحارلا هدلاو  ءاقدصأ  عم 
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نیب رادلا  مامأ  ةراحلا  يف  هعقوم  ذختي 
نيذلا هفراعمو  سيرعلا  ءاقدصأ  نم  دشح 

، مھنیب اناكم  هل  اوحسفأو  باحرتب  هولبقتسا 
ىضمو ةلوقعم  ةيرصم  ةجھلب  مھركشف 
هعماسم ىلإ  تھانت   . مھثيدح ىلإ  تصني 

، ىتش تاعوضوم  لوح  لاجرلا  تاراوح 
 : مھدحأ حاص  امدنع  اًدیج  هبتنا  هنكل 

... لمتحي اشحاف ال  حبصأ  ءالغلا  ةحارصب  - 
ةضف ةئامعبرأب  ناك  نأ  دعب  حمقلا  بدرأ 

نم لقأ  يف  نیتئامو  فلأ  ىلإ  هرعس  عفترا 
سمخ تغلب  ءاملا  ةبرقو   ، رھشأ ةثالث 

 . طقف ةعبرأب  تناك  نأ  دعب   ، ةضف ةرشع 

رصق اھب  ينبیل  انلاومأ  ىلع  ضقني  يلاولا  - 
 . هتنيرق ةدیسلل  ةرھوجلا 

لماعتیل هحصني  مرتحم  لجر  دجوي  الأ  - 
؟ ةبالغلا فالآ  عم  قفرلاب 

يفن دعب  نیمرتحملا  لاجرلا  نمز  ىلو  دقل  - 
 . مركم رمع  دیسلا 
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دعب يلع  دمحم  ةضراعم  ىلع  ؤرجي  نمو  - 
ميدع بلقلا  يساق  هنإ  ؟  ةعلقلا ةحبذم 

 . ةمحرلا

ةمدخل لمعي  هنأ  ةعامج  اي  اوسنت  نكل ال  - 
نأ دعب  نامألاو  نمألا  طسب  دقل   ... دلبلا
مارجإو ةجطلبلاو  ىضوفلا  ىلع  ىضق 

مظني هنأ  امك   ، طوؤانرألا دونجلاو  كیلامملا 
میقيو ةديدجلا  عرتلا  قشيو  يرلا  لئاسم 
ناك امك  ناضیفلا  انقرغي  ىتح ال  دودسلا 

 . لبق نم  ثدحي 

هتلئاعو هسفن  ىوس  مدخي  هنكل ال  - 
يف اھلك  لاومألا  بصت  ثیح   ، هتیشاحو

دعبف  ، روصقلا ءانب  ىلع  اھنم  قفنیف  هتنازخ 
ةرھوجلا رصق  ةدمعأ  يھ  اھ   ، اربش رصق 
 . ءامسلا نانع  ىلإ  عفترت  ةعلقلاب 

ىلإ بھذي  ملأ   ، الداع نك   ... لجر اي  - 
اھنوصح ددجیل  هسفنب  ةيردنكسإلا 
اھیمحي اًروس  اھلوح  ينبيو  اھجاربأو 

نم نوقثبني  نيذلا  ءادعألا  ردغ  نم  انیمحيو 
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ةلمح متیسن  لھ  ؟  نیطایشلاك رحبلا 
ةلمح مث   ، ةنس ةرشع  عبرأ  لبق  هتربانوب 

؟ ماوعأ ةسمخ  لبق  رزيرف 

ىلإ لالغلا  عیبیل  اضيأ  بھذ  هنكلو  - 
؟ يصخشلا هباسحل  زیلجنإلا 

سيرعلاب حرفن  انوعد   ... ةعامج اي  ىفك  - 
 . رطملا لطھي  نأ  لبق 

ىتح رصعلا  ذنم  فثكتت  مویغلا   ... قح كعم  - 
 . اًمامت موجنلا  تبجح 

 : ةنادب مھرثكأ  حاص  مث 

؟ روفصع اي  انءاشع  لوانتنس  ىتم  - 

مامتھاب رئادلا  راوحلا  لراش  ةجاوخلا  عبات 
، عبسلا بويأ  لحارلا  هقيدص  ركذت   ، ديدش

هنم يناعي  يذلا  میضلا  نأ  نقیتف 
، لیختي ناك  امم  رثكأ  لوطیس  نويرصملا 
نإ يسنرفلا  لصنقلا  هل  لاق  نیموي  لبقف 
عم ةراجتلاب  ةلئاط  اًحابرأ  مكاري  يلع  دمحم 
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نم لالغلا  ىلع  يلوتسي  هنأو   ، ندنل
، زیلجنإلل اھعیبيو  راعسألا  سخبأب  نیحالفلا 
اًریثك هتبجعأ  ةديرف  ايادھب  هورمغ  ءالؤھ  نأو 
ىلع نأو   ، ةنولملا ةيدنھلا  تاواغببلا  لثم 

ىتح ال زیلجنإلا  ركمل  اًدیج  هبتنت  نأ  اسنرف 
داع  . مھدرفمب رصم  تاریخ  ىلع  اوذوحتسي 

يلاولا دونج  لتقي  مل  ول  لءاستي  لراش 
يف تاونس  عبس  لبق  هقافرو  عبسلا  بويأ 

طوقسل هتوعد  تناك  لھف   ، ةساردلا ءارحص 
نكمملا نم  لھ  ؟  حجنتس يلع  دمحم  مكح 
تحت سیل  يرصم  لجر  رصم  مكحي  نأ 
درتسا مث  ؟  نیحلسملا دونجلا  فالآ  هترمإ 

، ءاشعلا لوانتل  روفصع  هاعد  امدنع  هیعو 
نم رصم ...  يف  : ) الئاق هتريرس  يف  مغمغو 

 (. ةطلسلا ىلع  ِلوتسي  حالسلا  كلمي 
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هراد لخد  نأ  روفو  سرعلا  نم  هتدوع  دعب 
، بابلا ىلع  اقرط  عمس   ، رفصألا بردلاب 

يرمخ باشب  اذإف   ، هحتفو الیلق  بجعتف 
 : بدأب هلأسي  نوللا 

يوبنلا انأ   ... لراش ةجاوخلا  كترضح  - 
؟ ریغص ءاقلب  يل  حمست  لھ   ... ناحرس

تايآ هحمالم  ىلع  ودبت  . ال  ءودھب هلمأت 
ءاسم ةرشاعلا  زواجت  تقولا  نكل  مارجإلا . 
ملف  ، جراخلا يف  ةرازغب  لطھي  رطملاو 

وحن قيرطلا  هل  حسفأ  ؟  يتلباقمل ةلجعلا 
لطیل ةظحل  هنذأتسأو   . ةیسیئرلا ةعاقلا 
طغت اھدجوف   ، اھعدخم يف  ةتوقاي  ىلع 
مامأ اًرمستم  هدجیل  داع   . قیمع مون  يف 
هنأ نظو   ، كبتراف  ، باجح ةدعسم  ةحول 

 : ةفھلب هلأسف   ، اھنع تامولعم  كلمي 

؟ كدنع ام  تاھ   ... ةرذعم - 
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بحاص هبحطصا  ىتح   ، الیلق باشلا  ددرت 
ةأفدملا راوجب  يصق  نكر  ىلإ  رادلا 

ىلع نیلباقتم  اسلجو   ، زارطلا ةیبوروألا 
هثيدح يوبنلا  حتتفا   . نارزیخلا نم  نيدعقم 

 : الئاق

 ! عبسلا بويأ  ةلاخ  نبا  انأ  - 

هصحفتو  ، فلخلا ىلإ  داعو  ةجاوخلا  لفج 
هنیب هباشت  ةجرد  يأ  حملي  ملف   ، قمعب
لصاو رسفتسي  نأ  لبقو   ، بويأ نیبو 

 : ةقثب هثيدح  باشلا 

كتقالع نع  بويأ  ةلمرأ  ةيدعس  ينتربخأ  - 
نأو  ، ریثكلا كنم  ملعت  هنأو   ، هب ةقیثولا 

تلتق يتلا  يھ  يلع  دمحم  يلاولا  ةطرش 
لبق ةساردلا  ءارحص  يف  هقافرو  اھجوز 
ةیلوت ىلع  اوضرتعا  مھنأل  ماوعأ  ةعبس 

تنك كنأو   ، رصم شرع  يرصم  ریغ  مكاح 
 ... ـ قانت

 : ةيدجب اًركنتسم   ، لراش هعطاق 
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؟ طبضلاب ثدحتت  ّمع  فرعأ  ال  - 

نوكت دق   ... راذح  ، هردصب ثبعي  كشلا 
هذھ ىلإ  تدع  دقو   ، لراش اي  ةسیسد 

لصنقلا نم  ةطاسوو  ةقشم  دعب  دالبلا 
كنبا نع  ثحبتل  تدع   ، هسفن يسنرفلا 
وأ سانلا  میلعت  يف  ةبغر  ، ال  دوقفملا
ىھتنا دقف   ، يسایسلا لاضنلل  ةسامح 

ىلع تنأ  اھو   ، ةیسایسلا ةضراعملا  نمز 
كمالحأو  ، نیعبرألاو ةسماخلا  فراشم 

يدرت دعب  ىرخأ  ىلإ  ةنس  نم  لبذت  ةيروثلا 
ةطلسلا ىلع  تربانوب  ءالیتساو   ، لاوحألا

شیج سأر  ىلع  ابوروأ  يف  هعكستو  اھلك 
يلع دمحم  وھ  اھو   ، رمديو لتحي  زاغ 

قفنيو  ، انھ اھلك  تاطلسلا  ىلع  ذوحتسي 
نیيالملا كرتيو   ، روصقلا ءانب  ىلع  لاومألا 
لھجلاو رقفلا  يف  نیمئاھ  نیيرصملا  نم 
 : بدأب نلعي  باشلا  داعو   ، ةلذملاو

انأ  ... يمالكب قث   ... ةجاوخ اي  ائیش  َشخت  ال  - 
 ... واحأ انأو   ، بويأ ةلاخ  نبا 
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ءاھتنا ىلإ  ةراشإ  يف  افقاو  لراش  ضھن 
هبذھت نع  ىلختي  نأ  نود  لاقو   ، ةلباقملا

 : دوھعملا

دعوم ّلحو  تقولا  رخأت  دقل   ... ةرذعم - 
 ! يمون
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هسأر يف  تمطالت   ، لراش مني  مل 
يف بلقتي  لظ   ، تايركذلاو سجاوھلا 

ةرايزلا هذھل  ریسفت  نع  اثحاب  هشارف 
نأ لواح   . ضماغلا بيرغلا  اذھو  ةبيرملا 
هتلاخ نع  اًميدق  بويأ  هلاق  ءيش  يأ  ركذتي 

جازملا ردكتم  لقاثتب  حلفي .  ملف   ، اھنباو
مالك عجرتسي  تاظحل  هريرس  ىلع  سلج 
رداغو حابصملا  لعشأ  مث   ، ئجافملا فیضلا 
ّدعأ  . رومخلا ريراوق  ثیح  ةلاصلا  وحن  هتفرغ 

هريرس ىلإ  داع  املو   . ذیبن حدق  هسفنل 
، مونلا رئاط  دایطصا  يف  ىرخأ  ةرم  قفخأ 

. ةتوقاي عدخم  ىلإ  بھذو  هشارف  رجھ 
نم تكردأ  اھنكل   ، تبجعتف  ، قفرب اھظقيأ 
نع ثحبي  نيزحو  قلق  هنأ  هینیع  ةرظن 

تنذأتسأو ةفقاو  تبھف   ، رورسلاو ءودھلا 
، اھنضح يف  هلابقتسال  دعتست  يك  تاظحل 

ءاخسب هتحنم  ديدشلا  هرتوتب  ترعش  املو 
يخرتسي هدسج  كرتو  هناینب  مدھت  ىتح 

ریغ تابس  يف  باغف  هتيراج  ريرس  ىلع 
 ! قیمع ریغو  ئناھ 
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ظقیتسا يلاتلا  مویلا  حابص  ةعساتلا  يف 
كانھ نأ  هتربخأ  ةتوقاي .  توص  ىلع  لراش 
ّبھ  . اھلفطو ةأرما  هتبحصبو  هرظتني  ًاباش 
دمحم امھنباو  باجح  ةدعسم  فیطو   ، افقاو
اھنباو ةيدعسب  ئجوف  هنكل   ، هلایخ بعادي 

. ةیضاملا ةلیللا  يف  بيرغلا  رئازلاو  بويأ 
، ةيوتش بایث  يف  نيرثدتم  مھتثالث  اوناك 

مھاعد  ، دربلا نم  دمجتت  داكت  مھفوفكو 
رمأو  . ةأفدملا راوجب  سولجلا  ىلإ  لجرلا 
تحال  . اًروف ةوھقلاو  روطفلا  دادعإب  ةتوقاي 
ةردق نم  بجعتف   ، لفطلا وحن  ةرظن  هنم 

بويأف  ، هباشتلا نيوكت  ىلع  ةثارولا  نیناوق 
مغمغ  ، ریبكلا بويأ  نم  ةخسن  ریغصلا 

الفط مرحي  يذلا  ملظلا  سعتأ  ام  ىسأب 
 . هیبأ نم 

 : ةيدعس تلاق  ةقرشم  ةماستباب 

ریغب انئج  دقف   ، لراش ویسم  اي  ةرذعم  - 
 . اًماكحأ ةرورضلل  ّنكلو   ، قباس دعوم 
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وھو هتحارب  هاف  ّدسو  ةلماجم  مستبا 
 : لاق مث   ، بءاثتي

يأ يف  كب  الھأ   ، قالطإلا ىلع  ةلكشم  ال  - 
 . ةيدعس مادم  تقو 

 : تلاقو باشلا  ىلإ  تراشأف 

. قحب بويأ  ةلاخ  نبا  ناحرس  يوبنلا  اذھ  - 
 . اًعداخم الو  ًابوذك  سیل 

باشلل هدي  دمو   ، مستباو  ، اھئاكذب بجعأ 
 : لوقي وھو  اًحفاصم 

كرمأ يف  تككش  دقف   ، ةرذعمو  ، كب الھأ  - 
 . سمأ

 : اًعيرس يوبنلا  در 

يترداغم روف  ةيدعس  راد  وحن  تھجوت  دقل  - 
 ... واحو  ، ثدح ام  اھل  حرشأل  كل 

 : لاقو هدي  نم  ةراشإب  هعطاق 
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اذام  ... كب الھأو   ، سمأ ثدح  امم  انعد  - 
؟ ديرت

 : اًحئاص ةباجإلاب  ریغصلا  بويأ  عربت 

 . اًضيأ انأو   ، ةیسنرفلا ملعتي  نأ  ديري  - 

ةيدعس تحسمو   ، تاكحضلاب ناكملا  أفدت 
لصاوو  ، نانحب اھنبا  رعش  ىلع  اھتحارب 

 : هفادھأ حرش  يوبنلا 

يطوريدلا داج هللا  جاحلا  ةلاكو  يف  لمعأ  - 
رجات عم  اكيرش  لخد  دقو   ، نیماع ذنم 

هنأ تيأرف   ، ويردناباب ةجاوخلا  همسا  ينانوي 
نأل ةیسنرفلا  ةغللا  ملعت  يرورضلا  نم 

ةیسنرفلاب نوكتس  ةيراجتلا  تالماعملا 
ىلإ قیقدلاو  محفلا  رّدصنس  اننأ  ذإ   ، انایحأ

ثاثألاو بشخلا  اھنم  دروتسنو   ، اسنرف
 . هفالخو جاجزلاو 

؟ طبضلاب كلمع  ةعیبط  امو  - 

ةرتف تملعت  انأف   ، تاباسحلاو ةرادإلا  يف  - 
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ةباتكلا اًدیج  نقتأو  فيرشلا  رھزألا  يف 
قثي ةلاكولا  بحاصو  باسحلاو  ةءارقلاو 

 . هیخأ نبا  انأف   ، اًریثك يب 

اھقوف ّتصُر  ةریبك  ةینیصب  ةتوقاي  تءاج 
نبجلاو قولسملا  ضیبلاو  لوفلا  نوحص 
رایخلاو مطامطلاو  لسعلاو  ةدشقلاو 

دادعإ اھنم  بلطو  لراش  اھركش   ، ریجرجلاو
وھو بويأ  ةروص  مھسلاك  تقرم   . ةوھقلا
امھو دیعب  حابص  تاذ  راطفإلا  هعم  لوانتي 

وسور كاج  ناج  راكفأ  نع  ناثدحتي 
اھتاراعشو ةیسنرفلا  ةروثلاو  ویكستنمو 

، رییلومو نیسار  تایحرسمو  ةیخيراتلا 
يھو ةيدعس  توص  ىلع  لراش  قافأو 

 : ةيدن ةماستباب  لوقت 

ملعت نأ  دعب  ونت  ملأ   ... لراش ویسم  اي  اھ  - 
فوغش لحارلا  هیبأ  لثم  هنإ  ؟  مسرلا بويأ 

 . ملعتلاب

داع ام  بلقلاف   ، ةيدعس اي  ىركذلا  يئكنت  ال 
ریغ عومد  ةنفح  هینیع  نم  ترفو   ، لمتحي
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زبخ ةعطق  لفطلا  يطعي  وھو  لاقف   ، ةیئرم
 : ماعطلا لوانت  ىلع  هثحيو 

 . بلقلا ءاديوس  يف  ریغصلا  بويأ  - 

 : ددوتب هلأس  مث 

؟ مسرلا بحت  لھ  - 

 : حاصو لفطلا  هجو  للھت 

 . اًدج اًریثك  - 

 : اكحاض فتھف 

 . يقيدصو يذیملت  نوكتس   ... نذإ - 

ةدومب مھوعدي  وھو  ماعطلا  ىلع  لبقأو 
 : ةیقیقح

 . نولوقت امك  مسب هللا   ... ایھ - 

 : اًعجشم ناحرس  ىلإ  تفتلاو 
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نم ةیسنرفلا  ةغللا  سورد  لوأ  أدبنلف  - 
 . ةلیللا
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ةرامخ يلخاودلا  نیمأ  ءاقسلا  محتقا 
روفلا ىلع  هجوت   . اللھم سايردنأ  ةجاوخلا 
اياقب ففجي  وھو  لاق   . نیلیھ سلجت  ثیح 
نم ففخت  نأ  دعب  جراخلاب  رمھنملا  رطملا 

 : هرھظ قوف  ةبرقلا  ةلومح 

لراش ةجاوخلا   ... نیلیھ تس  اي  مامت  هلك  - 
 . زیمامجلا برد  يف  ًایموي  دوجوم 

ىراكسلا بخصف   ، اًدیج هعمست  مل 
، كلذ نود  الاح  ةعفترملا  ونایبلا  تاعاقيإو 

ءاقسلا نأ  اھتمھلأ  ىثنألا  ةزيرغ  نكل 
داتعملا اھناكم  تكرتف   ، بیط ربخب  اھرشبي 

تفقوو ةدضنملا  لوح  ترادو   ، اًعيرس
 : مامتھاب تلءاستو  ةرشابم  هتلابق 

؟ تلق اذام  - 

 : تفتھ مث  ةھربل  تتمص   ، هثيدح ررك  املف 
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؟ كانھ لعفي  اذام  - 

ناخد ةحئار  هنم  تمتشاف   ، اھنم برتقا 
 : لاقف  ، تكسامت اھنكل   ، تففأتف ءيدر 

يف لمعي  وھو  دادحلا  روفصع  مسري  - 
 ! ةشرولا

 : هتلأس مث   ، الیلق تركفتو   ، فلخلل تعجارت 

؟ موي لك  كانھ  ىلإ  بھذي  لھو  - 

دوجوم هنأ  ينربخأف   ، هتلأس دقل   ... معن - 
ةحوللا نم  يھتني  ىتح  عوبسأ  ةدمل  ًایموي 

!

ةسمخ هتحفنو  عومسم  ریغ  مالكب  تمغمغ 
اھرارق تذختاو  اھرمأ  تمسح  دقو   ، شورق

.
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يف زیمامجلا  برد  ةیصان  ىلع  هترظتنا 
ةنویل  . ةعاسب برغملا  لیبق  يلاتلا  مویلا 
سمش اھتحنمو   ، فوقولاب اھترغأ  سقطلا 

تدنسأف  ، ءفدلاو ةفلألاب  اًروعش  لیصألا 
ىلع بصتني  ميدق  تیب  رادج  ىلإ  اھرھظ 
ململت اًزوجع  ةأرما  تدھاش   . بردلا لخدم 

، اھعقوم رداغتل  اھعیبت  يتلا  تاورضخلا  اياقب 
نوثباعي راغص  لافطأ  حرم  حرفب  تعباتو 

نشخ توص  نم  تلفج   . ةسكاشم ةطق 
. هتعاضبل جوري  اطاطب  عئاب  نم  ةأجف  قلطنا 

لراش وعدت  نأ  تررقو  اھرطاخ  مستبا 
ةيوشملا اطاطبلا  قشعت  يھف   ، اھلوانتل

اھوبأ ناك  فیك  تركذت   . ءاتشلا مايأ  يف 
يف اطاطب  دجوت  ال  : ) اًدكؤم اھیلع  ينثي 

يف ةيرصملا  اطاطبلا  نم  لمجأ  هلك  ملاعلا 
 (. رطملا يلایل 

هرھظ ىلع   . ةریغص ةراح  نم  جرخي  هتحمل 
شتكسا رسيألا  هطبإ  تحتو  مسرلا  لماح 
دورو تلعشأ  ةیسيرابلا  هتئیھ   . مخض
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اطاطبلا عئاب  وحن  اًعيرس  تھجوتف   ، اھتثونأ
بلقب بیبحلا  تعبت  مث   . نیتعطق تعاتباو 

. ةمیمح ةحفاصمب  ملحت  ديو  لمألاب  ضبني 
ةفھللاو  ، بیترلاو يداعلاب  حیطي  بحلا 

ةداج ةوطخب  راس   . ثوروملاو عئاشلا  قحمت 
ىلإ هقيرط  يف  براحم  هنأكو  ةعيرس 

، رمألا لوأ  اھتوصل  هبتني  مل   . ةكرعملا ةحاس 
، بطعلاب باصم  يعمسلا  هزاھج  نأل  ال 

همسا تقطن  رتوتلا  طرف  نم  اھنأل  امنإو 
ةیتوصلا لابحألا  زتھت  نأ  نود  طقف  اھیتفشب 

 ! ةرجنحلا نم  توصلا  جرخي  وأ 

ةھجلا نم  ترادتسا  ةعيرس  ةكرحب 
راوجب ةرشابم  همامأ  تفقوو  ةلباقملا 

مثعلتو  ، ةجاوخلا تھب   . ةرمعم توت  ةرجش 
هحفاصتل ىنمیلا  اھتحار  تدمف   ، الیلق
اطاطبلا ةعطق  هلوانت  يھو  ةدومب 

 : اًحزامم لاقف   ، ىرسیلاب

اطاطبلا قشعأ  لعفلاب  انأ   ... اليزج اًركش  - 
 . ةيوشملا
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 : اًرخاس لءاست  مث 

ةطرش ىلإ  ارخؤم  ِتممضنا  لھ   ... نیلیھ - 
؟ سانلا ىلع  سسجتت  يتلا  يلاولا 

 : هلعف ةدر  نم  ةقلق  يھو  تلاقو  تكحض 

دقل  ... لراش ویسم  اي  دودح  الب  كل  يباتع  - 
؟ يعم كدعو  تفلخأ 

 : ةيدجب لءاستو  هنیبج  بطق 

؟ دعو يأ  - 

اطخ مسرت  ملو  نیعوبسأ  نم  رثكأ  ّرم  - 
كنأ ىلع  قفتن  ملأ   ... يتحول يف  اًدحاو 

 ! ينمسرتس

ثالث ناثدحتي  الظ  سايردنأ  ةرامخ  يفو 
ىلإ ءاج  فیك  اھل  ىكح   ، ةلصاوتم تاعاس 
، لعف اذامو   ، نویلبان ةلمح  لبق  ةرھاقلا 

ىلع هتلمح  يف  تربانوب  ضراع  فیكو 
درس  . عبسلا بويأب  هتقالع  ةعیبطو   ، رصم
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باجح ةدعسم  عم  هتياكح  الإ  ءيش  لك  اھل 
يكحيو يكحي  لظ  اذكھو   ، دمحم امھنباو 

 . اھمسري نأ  يف  ةظحل  ركفي  نأ  نود 
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يلع دمحم  بكوم  لصو  راھنلا  فاصتنا  دنع 
يف بكوملا  كرحت   . اربشب هرصق  ىلإ  اشاب 

اشابلا همدقتي  ةعلقلا  نم  ركبملا  حابصلا 
ًاطاحمو  ، مھطملا ينبلا  هداوج  ًایطتمم 

ةماخف ةرشابم  هراوجبو   ، صاخلا هسرحب 
ةرحسلا ریبكو   ، هنیمي نع  رھزألا  خیش 

ةطقلا مث   ، هلامش نع  يغانلا  ناكرش 
ةيؤرب اھل  حمسیل   ، اھسراحو ةيریبیسلا 
يذلا يبھذلا  صفقلا  لالخ  نم  اشابلا 
بیھملا بكوملا  قرتخا   . هلخاد اھوعضو 
ةدیسلا غلب  ىتح  ةدیتعلا  ةنيدملا  بلق 
ةیتاوم سمشلا   . زیمامجلا بردف  بنيز 

. رذحب هراطمأو  هتدورب  لبقتسي  ربمفونو 
بقرتت قيرطلا  ىلع  ریھامجلا  تفطصا 

نود ةطرشلا  لاجر  لاح  دقو   ، بكوملا رورم 
دمحم ناك   . يغبني امم  رثكأ  ةماعلا  بارتقا 

ةقباسلا ةلیللا  يف  هرماوأ  ردصأ  دق  يلع 
ديدجلا هرصق  وحن  لاقتنالا  ىلإ  دادعتسالاب 

. هئانب ةداعإ  دعب  اربشب  اًرخؤم  هحتتفا  يذلا 
، هتاءارجإ ةطرشلا  ریبك  ذختا  روفلا  ىلع 
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ةقزألاو تاراحلا  يف  نيدانملا  قالطإ  اھلوأو 
. هل ءاعدلاو  معنلا  ّيلو  ةیحتل  جورخلل 
اذھ سانلا  ربتعا  ةيرطفلا  مھتزيرغبو 
الإو  ، ذیفنتلا بجاو  رمأ  ةباثمب  نالعإلا 

. ةطرشلا لبق  نم  لیكنتلاو  شطبلل  اوضرعت 
نیكاكدلاو تیناوحلا  تقلغأ  اذكھو 

يتلا قيرطلا  دادتماب  عومجلا  تفطصاو 
سيوع لاقو   ، میظعلا بكوملا  اھب  رمیس 
امھو دادحلا  روفصعل  اطخاس  يجرارفلا 
 : ضضم ىلع  بكوملا  رورم  نارظتني 

انحلاصم لیطعت  انیلع  موتحم  لھ  - 
؟ موي لك  رملا  باذعلا  انقيذي  لجرل  لیلھتلاو 

 : سمھو هقيدص  هرھن 

نوسدنم يلاولا  لاجرف   ، كتوص ضفخا  - 
 . ناكم لك  يف 

اھتيؤر روف  دوشحلا  تللھ  تانبلا  عماج  دنع 
 : تاورضخلا عیبت  ةأرما  تحاصو  بكوملل 
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دقل  ... يقوقح يل  دعا   ... انالوم اي   ... اشاب اي  - 
مطامطلا فطقم  ىلع  لجرلا  اذھ  ىلوتسا 

 ! اھنم قزرتسأ  انأو   ، سخلاو رایخلا  ّةنشمو 

ًابيرق فقي  ناینبلا  مخض  لجر  ىلإ  تراشأو 
تاحیصلا مغرب  يلاولا  اھعمس   ، اھنم

يكذو عيرس  لعف  در  يفو   . جیجضلاو
راشأو  . بكوملا فاقيإب  اشابلا  رمأ  ئجافمو 
مھتملا اورضحأف   ، ةطرشلا ریبك  ىلإ  هدیب 

همایق ىفنف   ، اشابلا هلأس   ، قربلا ةعرسب 
مالك اّديأو  ناباش  عوطت  نكل   ، هتميرجب

، لاحلا يف  هدلجب  اشابلا  رمأف   ، ةأرملا
حاصف  ، اھتبحاص ىلإ  تاقورسملا  ةداعإو 

 : روضحلا دحأ 

 . لدعلا ایحي   ... لدعلا ایحي  - 

هفلخ فاتھلا  ةطرشلا  لاجر  ضعب  ددرف 
تارظنب مھنوجدحيو  عومجلا  نوثحي  مھو 

سانلا ىلإ  ةلاسرلا  تلصوف   ، ةرذنم
ناعذإلاب اھل  اوملستساف   ، رطخلاب ةوسكم 

... هللا لدعلا ایحي   ... لدعلا ایحي  : ) فاتھلاو
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،( اشاب يلع  دمحم  شاع   ... ربكأ ... هللا  ربكأ
ملف فيزم  رتاف  حيدم  هنأ  كردأ  يلاولا  نكل 
، عومجلا ىلإ  ةرظن  هنم  تحالو   ، شتني

: هتريرس يف  ددرو   ، سأیلاب ةظحلل  رعشف 
ءالؤھ روطتي  نأ  اقح  نكمملا  نم  لھ  )
اولظي نأ  يل  لضفألا  نم  سیلأ  ؟  سانلا

نع دوذأ  فیك  نكل  ؟  اذكھ مھ  امك  نیعناخ 
نییسنرفلاو زیلجنإلا  عامطأ  يتكلمم 

 (. ؟ الھج تاتقي  يبعش  امنیب   ، كارتألاو

، ةیكبزألا وحن  هقيرط  بكوملا  لصاو 
راسو قالوب  هاجتا  يف  الامش  فرحناف 

توتلا راجشأ  نم  نیفص  نیب  لینلا  ةاذاحمب 
ةعساشلا لوقحلاب  طیحت  يتلا  زیمجلاو 

ىلع فرشي  يذلا  ديدجلا  رصقلا  غلب  ىتح 
يلع دمحمو   ، دلبلا اربشب  ةرشابم  لینلا 
روطتي نأ  نكمي  لھ  : ) هسفن لأسي  لازام 

 (. ؟ سانلا ءالؤھ 
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سلج  ، يلاتلا مویلا  يف  رون  ةطقن  لوأ  عم 
ةلضفملا هتكيرأ  ىلع  يمسرلا  ّهيزب  اشابلا 
سیئرلا لخدملا  نم  ةبيرقلا  ةروفانلا  مامأ 

رظتنيو موتكم  بضغب  هنویلغ  نخدي   . رصقلل
دق ناك  يذلا  يغانلا  ناكرش  لوصو 
ةماع ةرظن  ىقلأ   . لجع ىلع  هاعدتسا 

مھحمالمب اورشتنا  نيذلا  سارحلا  ىلع 
مھفویسو ةزیمملا  مھسبالمو  ةداجلا 

روسلا يف  ةبقارملا  طاقن  دنع  مھقدانبو 
ةیمارتملا ةقيدحلا  يفو  رصقلل  يلاعلا 

ءالؤھ كلمي  ول  ةظحلل  ىنمت   ، فارطألا
حابشألا دایطصا  ىلع  ةردقلا  سارحلا 

ةكرح تدب   . همون هیلع  دسفت  يتلا  ةیلیللا 
ةبقلاو  ، حابصلا اذھ  يف  ةطشن  بحسلا 

مامحلا بارسأ  لبقتست  ةيوامسلا 
كیشولا رطملا  رذن  امنیب   ، ةباحرب ریفاصعلاو 
قحلملا ىنبملا  نم   . ةوقب اھسفن  نع  نلعت 
بایث يف  اًرثدتم  يغانلا  لبقأ  رصقلاب 

ءارضخ ةمامع  رمتعا  دقو   ، ةضافضف ةيوتش 
. ةظیلغ اصعب  هنیمي  يف  اكسمم   ، ةمخض
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، يلاولا هابتنا  ةديدجلا  هتئیھ  تعرتسا 
: ةضماغلا ةلئسألا  هرطاخ  يف  ترتاوتف 
يف تدلو  اقح  لھو  ؟  رحاسلا اھيأ  تنأ  نم  )
ىلإ تلصو  ابصلا  نس  تغلب  املو  شكارم 

كؤابحأ لوقي  امك  حايرلا  جاومأ  ًابكار  انھ 
الو لھأ  الب  دیعصلا  نبا  كنأ  مأ  ؟  كعابتأو
هرارسأو رحسلا  نوؤشب  كفراعم  نأو   ، لصأ

دباعملا يف  نجلا  تیخآ  امدنع  كتءاج 
امك ةليوط  تاونسل  يبرغلا  ربلاب  ةینوعرفلا 
؟)، طبضلاب يغان  اي  تنأ  نم  ؟  نورخآ معزي 

سمھو  ، اشابلا مامأ  ةرحسلا  ریبك  ىنحناو 
 : نھاو توصب 

رمأ تحت  ةرحسلا  ریبك  يغانلا  ناكرش  - 
 . مكومس

 : اًسئاب يلع  دمحم  هبطاخ 

اھو  ، يغان اي  لانملا  ّيصع  مونلا  لازام  - 
ىتح يندراطتو  يرثأ  يفتقت  حابشألا  يھ 

 . اربشب انھ  يرصق  ىلإ  تلصو 
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 : الئاق لجرلا  مغمغ 

، رصتنم دئاق  لك  اھعفدي  ةتقؤم  ةبيرض  اھنإ  - 
 . نيرفاظلا ةداقلا  دیس  مكومسو 

يغانلا فدرأف   ، حيدملاب مكاحلا  لمث 
 : هنئمطیل ةعرسب 

بائذلا دابكأ  نأب  معنلا  ّيلو  اي  قث  نكلو  - 
نذإب تقولا  رورم  عم  اھلكأ  يتؤتس  ةئینلا 

هللا! 

فلم قالغإ  ررقو   ، اًززقت هیتفش  اشابلا  ىول 
 : هلأسو اًروف  حابشألا 

كراعم جئاتن  نع  انربخي  نأ  كرحسل  لھ  - 
نم لھو  ؟  زاجحلا ضرأ  يف  نوسوط  اننبا 

؟ بيرق رصن 

 : ةفسآ ةربنب  لاقو   ، هسأر لجرلا  ضفخ 

رابخأ ىلع  ةداع  ربمفون  رھش  يوطني  ال  - 
 ! ءيش لك  ىلع  رداق  اف  كلذ  عمو   ، ةراس
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ىلإ ةرظن  هنم  تحالو  يلع  دمحم  فسأت 
هرصق قوف  مویغلا  سدكت  ىأرف   ، ءامسلا

، ادج بيرق  فیض  رطملا  نأ  كردأو   ، ةرشابم
 : ةأجف لأسف 

؟ يغان اي  َتدلو  نيأ  - 

مث  ، حضاو ریغ  توصب  ةرحسلا  ریبك  مھمھ 
 : ىلعأ ىلإ  دورشب  ونري  وھو  فتھ 

ءامسلا نبا  انأ   ، ناكملاو نامزلا  نبا  انأ  - 
نبا انأ   ... سمشلاو ءاوھلا  نبا  انأ   ، ضرألاو

يضاملاو رضاحلا  انأ  كانھ ...  نباو  انھ 
 . لبقتسملاو

، ةعرسب هیعو  درتساو  ةأجف  لفج  مث 
تاتقت ةمامح  ىلع  ةقیمع  ةرظن  ىقلأو 
تلھذأ ةقثب  لاقو  اشابلا  سلجم  نم  ًابيرق 

 : عماسلا

مضھ نم  ةمامحلا  هذھ  نكمتت  نل  فسألل  - 
ثالث دعب  لكؤتو  لتقُتس  ذإ   ، هب تاتقت  ام 
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 . ناوث

حملي وھو  هبجعت  دادزاو   ، اشابلا بجعت 
صنتقیل مھسلاك  همامأ  قرمي  اینُب  اًرسن 

يفتخي مث  ءامسلا  وحن  اھب  ریطيو  ةمامحلا 
ملعب اشابلا  رھبنا  قفألا ! تاماود  يف 

اًسیك هحنمب  رمأو  هقّدصو  هرحسو  يغانلا 
عتمتسي ناك  امدنع  نكل   . دوقنلا نم 

صوغوب هظقيأ   ، يلاتلا مویلا  يف  هتلولیقب 
 : اًحئاص كب 

ربخلاب ریشبلا  ءاج  دقف   ، يالوم اي  ةرذعم  - 
مزھ اشاب  نوسوط  ریمألا  مكنبا   ... دیعسلا

نیملسملا لوسر  ةنيدم  لخدو  نییباھولا 
 . اًرفظم اًحتاف 
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هتأر نیح  رتوتلا  ةدش  نم  ایلامآ  بلق  قفخ 
ةيدحتملا هترظنب  اھريرس  ىلع  سلجي 

ناخ ىلإ  للست  فیك  فرعت  مل   . ةرخاسلا
نيأ ءاجرب  اھنطاب  لءاستو  ؟  ىتمو تاذلملا 
ّبھ يطلاملا  تاكسوم  نكل  ؟  لالھ يدبع 

 : الئاق اھنأمطو  افقاو 

 . دحأ ينري  مل   ... يقلقت ال  - 

يف لمأ  الو   ، ًایح لجرلا  اذھ  ءاقب  عم  نامأ  ال 
. مرجم عم  ةقفص  مربت  نأ  عشبأ  ام   . هئافتخا

هتلأس ایبسن  اھءودھ  تداعتسا  نأ  دعب 
 : ةدحب

رداغت نأ  ىلع  قفتن  ملأ  ؟  ديرت اذام  - 
؟ جوزتتو كدلب  يف  رقتستو   ، ایئاھن ةرھاقلا 

ينیفكي ام  ىلع  لصحأ  امدنع  ثدحیس  - 
وأ انیثأ  وأ  ةطلام  يف  ریغص  عورشم  لمعل 

نم سیلف  جاوزلا  امأ   ، سيراب ىتح 
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 . ًایلاح يعيراشم 

كاتفلا حالسلا  كلمي   . هزازتبا نع  فقوتي  نل 
اي ءودھلاب  يمصتعتلف   . قالمعلا دسجلاو 
نم كصلخت  ةلیح  يف  يركفت  ىتح  ایلامآ 

قیلي لعتفم ال  لالدب  تلاق   . دغولا اذھ 
ةماستباب قوفرم  ينیسمخلا  اھرمعب 

 : ةفيزم

 ! تاكسوم اي  ریثكلا  كتیطعأ  ينكلو  - 

 : روفلا ىلع  باجأ  ةحاقوب 

ریثكلا كلمي  ناك  دقف   ، هلام نم  هلك  - 
 ! اًضيأ ریثكلاو  ریثكلاو 

مجح تكردأو   ، ةموغلملا هتراشإ  نم  تلفج 
تنمت  ، اھتفرغ يف  رجفنا  ول  هرطخو  ناكربلا 
يف اھباب  قرطيو  لالھ  دبعلا  ظقیتسي  ول 
اھلعج طیحملا  تمصلا  نكل   ، ةظحللاو وتلا 

 : باضتقاب لوقت 

؟ ديرت اذام   ... انسح - 
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ءاجرأ يف  نیتینبلا  هینیعب  لاجو   ، اھلوح راد 
وھو لاق  مث   ، ءيش نع  ثحبي  نمك  ةفرغلا 

 : دحتب اھوحن  هرصب  ددسي 

 ! ةصروب ةئم  ىوس  ديرأ  ال  - 

 : تفتھو رادلا  ةدیس  تقھش 

زواجتي غلبم  اذھ  ؟  نونجم تنأ  لھ  - 
ةصروبلا نأ  ملعت  الأ   ... ریثكب يتایناكمإ 
 ! ؟ ةراب فلأ  يواست 25  ةدحاولا 

، قلعي ملو  ريرسلا  ىلع  سولجلا  ىلإ  داع 
يف يفخت  ةدراب  ةرظنب  اھجدح  هنكل 

تكبتراف  ، اًریطتسم اًررش  اھقامعأ 
تسمھو  ، ةيوثنألا ةلیحلا  نیناوق  تدرتساو 

 : لالدب

، ادج مخض  غلبم  اذھ   ... تاكسوم يزيزع  اي  - 
كیفكي ام  كل  رفوأس  يننأب  قث  كلذ  عمو 

، ةطلام يف  حجان ال  عورشم  سیسأتل 
 ! اھسفن سيراب  يف  امنإو 
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ةریھظلا يف  ءاقلب  دعو  ىلع  لجرلا  رداغ 
قفتملا لاملا  ملتسیل  قالوب  ءانیم  دنع 

اھرارق تذختا  دق  تناك  ایلامآ  نكل   ، هیلع
 ! مزحب
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ةیئام طویخ  تحتو   ، ددحملا دعوملا  يف 
، فیفخ ذاذر  لكش  ىلع  ءامسلا  نم  لزنتت 

ىلع ةرّمعم  زیمج  ةرجش  راوجب  ایقتلا 
هتحفن دقو   ، قالوب ءانیم  دنع  لینلا  ئطاش 
ةیضف تاریل  سمخو   ، طقف تاصروب  تس 

ًءاقتا ةعرسب  لوقت  يھو   ، ةیسنرف
 : هبضغو هجاجتحال 

ةیقب ملتستس  دغلا  رجف  ينروزت  امدنع  - 
 ! ةلماك كلاومأ 

، اقفاوم هسأر  زھ  هنكل   ، ةرئاح ةرظنب  اھقمر 
 : لاقو

ناخ باب  قرطأس  اًرجف  ةعبارلا  مامت  يف  - 
 ! تاذلملا

رویطلا تبعرأ  ةيودم  ةكحض  قلطأ  مث 
ةمئاھ ترفف   ، زیمجلا ةرجش  يف  ةنكاسلا 

 . مویغلاب دبلملا  ءاضفلا  يف 
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ةداع موصخلا  ىلع  ءاضقلل  لتقلا  راص  لھ 
نأ حیحص  ؟  رعذلاب كبلق  قفخي  الأ  ؟  ایلامآ اي 
نم صلختلا  ىلع  ّرم  دق  رثكأ  وأ  اًعوبسأ 

نأ الإ   ، هنع اًربخ  دحأ  فرعي  ملو   ، تاكسوم
نم مث  ؟  ناخلا قوف  موحي  لازام  رطخلا 

؟ رسلا ظفحیس  لالھ  دبعلا  نأ  يل  نمضي 
نكي مل  ول  لعفأس  تنك  اذام  يردأ  ... ال  اقح

رظتني هنإ  ؟  يقاشعو يكالمأ  نم  لالھ 
، ةعاتلملا ةقبشلا  تارظنلاب  ّحليو   ، ةأفاكملا

ىتح الیلق  ينلھمي  نأ  هنم  تبلط  ينكل 
تاكسوم نم  انصلخت  امدعب  يباصعأ  أدھت 

يف سايردنأ  فیط  ينراز  مویلاو  بلكلا . 
دوسأ الاورس  ًايدترم  ردصلا  يراع  ملحلا 

باب مامأ  فقو   ، رضخألا هبابش  درتسا  دقو 
مث  ، يحاحلإ مغر  لوخدلا  ضفرو  ناخلا 

: الئاق كحضي  وھو  رمخلا  ّبعي  ىضم 
بلطيو تاومألا  نیب  نم  موقیس  تاكسوم  )

، كل رفغأ  نل  ينكل   ، يلع دمحم  اشابلا  وفع 
 (! رجفلا بابض  يف  ىفتخا  مث 
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يف ةوقب  ةيروكذلا  هروذب  روفصع  سرغ 
، ةلیمجلا هسورعل  يھشلا  دسجلا  ناتسب 

لك ةفھلو  فغشب  اھقیحر  صتمي  ذخأو 
لیمج ّرودم  يرمخ  هجو  تاذ  ّةیقرف   ، ةلیل
تناك نإو   ، ةثونأو ةيویح  ضیفي  اھماوقو 
نیحلا نیب  ةضماغ  ةبآك  تابون  اھيرتعت 

رھش ىوس  اھب  حرفي  مل   ، كلذ عمو   . رخآلاو
يرتعي بضغلا  أدب  ام  ناعرس  ذإ   ، طقف دحاو 
هلیلدت نم  رفنت  تضمف   ، ببس لقأل  ّةیقر 
تاءاقللا نع  عنتمتو  هتاسمالم  نم  جعزنتو 
 : ةميزعو حوضوب  هل  تلاق   ، ةنخاسلا

 . يھتنت يتلا ال  اھتالخدتب  انتایح  رمدت  كمأ  - 

دیلبلا هتجوز  كولس  نم  ةرم  همأ  تكشو 
 : تحاصو

تیب يف  ةجوزلا  تابجاو  ّةیقر  ملعتت  ملأ  - 
ماعط كل  دعت  نأ  نود  ككرتت  فیك  ؟  اھیبأ

؟ ءاشعلا
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 : ةلئاق هتخبو  مث 

؟ اقح لجر  تنأ  لھ  - 

ام  ، ریبك قزأم  يف  هسفن  سيرعلا  دجو 
ناك اذإو   ، نیتأرما نیب  اًمكح  نوكت  نأ  أوسأ 
دقف  ، ةلامثلا ىتح  مألا  نانح  فشترا  دق 

هافشلا لیبقت  ىلإ  اضيأ  قيرطلا  فرع 
ةئفادلا ةيرحسلا  ةذللاب  عتمتلاو  ةزنتكملا 

، ةجوزلا نضح  يف  ئناھلا  قیمعلا  مونلاو 
تابعادمو نانحلاو  ماستبالاب  جھتبا  امك 

وھ اھو   ، ةقفدتملا هاثنأ  عم  لیللا  فصتنم 
تحاص رجھلاو .  نایصعلاو  سوبعلا  ىقلتي 

 : ةطخاس ةرم  هھجو  يف  ّةیقر 

: ةلئاق ينترجز  مویلاو   ، انیلع تصنتت  كمأ  - 
تلُبَذو ىتفلا  بُحش  دقل  ؟  نیحتست الأ  )
كجایھ نم  روفصع  يمحرا   . هتیفاع

 (! ؟ يمویلا

سورحم اھقیقش  ةحیصن  روفلا  ىلع  ركذت 
ةریغص يتخأ  : ) هفافز ةلیل  يف  راجنلا 
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تزواجت اذإ  اھثيدحب  كلاب  لغشت  الف   ، ةللدمو
 . قلعي ملو  سأیب  اھقمرف   ،( دودحلا

366www.jadidpdf.com



33

دعب اقناح  روفصع  جرخ  يعیبر  ءاسم  تاذ 
قلطنا داح  كابتشا  ّضف  يف  قفخأ  نأ 

اًسئاي اًمجاو  راسف   ، هتجوزو همأ  نیب  ةأجف 
الو مامشلا  ةعابب  أبعي  رطاخلا ال  مومھم 

لخدم ىلع  نيرشتنملا  سمرتلا  ةعابب 
ةافحلا ةیبصلا  ثبعب  الو   ، زیمامجلا برد 

هامدق هتداق   . رمقلا ءوض  تحت  مھتابغاشمو 
سيوع هلبقتساف   ، ةلجف ملعملا  ىھقم  وحن 

 : اًحزامم فتھو   ، باحرتب يجرارفلا 

ىلإ وفھي  اقيدص  كل  نأ  تركذت   ... اًریخأ - 
 . كتبحص

سيوع ظحالف   ، دوربب هتیحت  ىلع  ّدر 
نإ امو   ، هقيدص حور  ىشغي  يذلا  موجولا 

روفصع حاب  ىتح  هلاوحأ  نع  هلأس 
 : الئاق سيوع  فتھ  روفلا  ىلعو   ، هعجاومب

كقوقح كتجوز  كحنمت  فیك ال  ؟  اذام - 
... اھبرضا  ... روفصع اي  اھبرضا  ؟  ةیعرشلا
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ىنسحلاب بدألا  ملعتت  مل  نإ  ةجوزلا 
عنتمت يتلا  ةجوزلا   . برضلاب هملعتت 

قحتست اھجوز  حانج  تحت  لوثملا  ضفرتو 
يمالسإلا اننيد  انملع  اذكھ   ... برضلا

 . فینحلا

 : اًركذم فاضأ  مث 

هانظفح يذلا  ميركلا  نآرقلا  تیسن  لھ  - 
هباتك يف  لجو  زع  لاق هللا  دقل  ؟  رھزألا يف 

نھزوشن نوفاخت  يتاللاو  : ) زيزعلا
عجاضملا يف  نھورجھاو  نھوظعف 

نھیلع اوغبت  الف  مكنعطأ  نإف  نھوبرضاو 
قدص هللا  ... اریبك ایلع  ناك  نإ هللا  الیبس 

 ! ددرتت الو  روفصع  اي  اھبرضا   ،( میظعلا

هقرع حسمو   ، جلثملا بورخلا  هل  بلط  مث 
 : حاصو هبابلج  مكب 

مل اذإ  ةأرملا   ... روفصع اي  بیط  تنأ  هللاو  - 
 ! ةدراشلا ةمیھبلا  لثم  ترفن  اھمكشت 
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جوزلا هجوت   ، تیبلا ىلإ  ةدوعلا  نم  الدب 
يحلا ثیح   ، ةیكبزألا وحن  سیعتلا 
نیلیھو سايردنأ  ةرامخو  يجنرفإلا 

ةعئاب ةكوربمب  ئجوف  هنكل   . ةرحاسلا
عماج دنع  هقيرط  ضرتعت  تاورضخلا 

ةكلح نم  رمألا  لوأ  اھیلع  فرعتي  مل   . تانبلا
تناك  . اھحضف زیمملا  اھتوص  نكل   ، مالظلا
عم لماعتلا  ترجھ  دقل   ، نوبز نع  ثحبت 
، رایخلاو مطامطلاو  ةیخولملاو  ةیمابلا 
لیختي مل   . خيراتلا يف  ةنھم  مدقأ  تفرتحاو 

ىلوألا ةیسنجلا  هتاوزغ  نأ  روفصع 
. ىوھ ةعئاب  ىلإ  تاورضخلا  ةعئاب  ّلوحتس 

قفاو كلذ  عمو   ، نمز ذنم  اھآر  دق  نكي  مل 
يبصعلا رتوتلا  طغض  تحتو  ددرت  نود 

هذھ يف   . اھعم هتبرجت  ءایحإ  ىلإ  يسنجلا 
ىلإ هتبحطصا  ذإ   ، ةدایقلا يھ  تلوت  ةرملا 
تلخدو  ، يعيورلا ةقطنم  نم  ةبيرق  ةبارخ 
َينُب باوبأ  وأ  ذفاون  الب  اًریغص  اخوك  هعم 
هل تسمھو   ، نیطلا نم  لجع  ىلع 

 (. راكلا يف  يتبحاص  ةبیعكت  هذھ  : ) ةكحاض
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نكي مل  هنأ  رعش  هرطو  ىضق  نأ  دعبو 
مايألا يف  امك  ةعجاضملاب  اًدیعس 
اھساسحإ تدقف  ةكوربم  نأو   ، يلاوخلا

املو  . اھتوالحو ةسمالملا  ةشعرب  جزاطلا 
، روفصع لفج   ، نمثلا ةبلاط  اھتحار  تّدم 
اھیف عفدي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يھ  هذھف 

ام مظعم  اھحنمف   ، ةقورسملا ةذللا  ءاقل 
: ًابنؤم هسفنل  لاقو  ضار  بلقب  هتزوح  يف 

 (. ينیحماسف  ، ةكوربم اي  كیلع  تینج  دقل  )

، ةیكبزألا وحن  هقيرط  لصاو  هنأ  بجع  نمو 
فشتكا ثیح   ، نكي مل  ةكوربمب  هءاقل  نأكو 

هلایخ وزغي  ةینانویلا  ةاتفلا  فیط  نأ  روفصع 
تكرتو تدرمتو  ّةیقر  ترفن  املك  ةوقب 
بائتكالل ةسيرف  لیمجلا  ّرودملا  اھھجو 

. ءاسنلا ركمو  دئاكملاب  تلغشناو  مومھلاو 
اھجوز عفدت  اھنأ  ةجوزلا  فرعت  لھ  لءاست 
تضفر اذإ  اھریغ  يف  ریكفتلا  ىلإ  اًعفد 

ىلإ أجلیس  هنأ  ّةیقر  ملعت  لھو  ؟  هترشاعم
ترصأ ول  ىتح  ةبیط  ةملك  نع  اثحب  نیلیھ 

لھو ؟  ميركلا خألاب  هفصو  ىلع  نانویلا  ةنبا 
شارف اھرجھب  اھنأ  ةأرملا  لاب  يف  رطخي 
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هرمدتو باقعلا  دشأ  اھجوز  بقاعت  ةیجوزلا 
رّابص عرزت  كلذب  اھنأ  يعت  الأ  ؟  ًایسفن
بضغلا نأ  لیختت  الأ  ؟  هردص يف  ةیھاركلا 

نأ نكمي  ًایسنج  يوتري  نیح ال  هكلمتي  يذلا 
، اھدض بلقنیف  دوسأ  اًدقح  لعتشي 

نم دمع  نع  همرحت  اھنأل  ةوسقب  اھبرضيو 
لاؤسلا يف  ىدامتو  ؟  اھدسج هكاوف 

يبغ ال نئاك  ةأرملا  لھ  لاقف   ، طخسلاو
؟ لجرلل ةبسنلاب  ةیھانتماللا  هتیمھأ  كردي 

اھعم لعفي  اذامف   ، ةیبغ ةأرملا  تناك  اذإو 
سيوع لوقي  امك  اھبرضي  لھ  ؟  لجرلا

علض نم  تقلخ  ةأرملا  نكل  ؟  نیلتو خضرتل 
نوكي فیكف   ، هنم لیصأ  ءزج  اھنأ  يأ   ، مدآ
لجرلا بیصن  نم  ءاكذلاو   ، اھفیلح ءابغلا 
ببسل هرطش هللا  دحاو  نئاك  امھنإ  ؟  طقف
اھسفن يذؤي  دق  برضلا  نإ  مث   ، مولعم ریغ 
سكعب دقعتتو  ةلكشملا  مقافتتف   ، هھركتف
لجرلا نع  ةلئسألا  نم  تعرفت   . وجرملا
ىرخأ ةلئسأ  سنجلاو  جاوزلاو  ةأرملاو 
لدعلاو ریخلاو  توملاو  ةایحلا  نع  ةكبرم 

هابأ نأ  ركذت   . دوجولا نم  فدھلاو  ملظلاو 
نم رثكأ  لبق  ةعلقلا  نجس  يف  اًملظ  تام 
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راكفأ هتباتناو   ، هداؤف ضبقناف   ، نیماع
يف ايرھوج  اللخ  كانھ  نأ  اھدافم  ةبیجع 

نكمي رشبلا ال  تاقالعو  ةایحلا  لصأ 
فینع يحور  بارطضاب  لءاستو   ، هحالصإ

؟ للخلا اذھ  دجوأ هللا  اذامل 

ةجاوخلا ىقتلا  ةرامخلا  لخدم  دنعو 
نانفلا نكل   ، بدأب هحفاصف   ، لراش

هلھاك نع  حازأو   ، لخادلل هبذج  يسنرفلا 
هھجو يف  ىقلأ  نیح  ةقلقلا  هتلئسأ 

 : ةلبنقلا

يجاوز لفحل  وعدم  لوأ  تنأ  روفصع ...  - 
 ! لبقملا دحألا  نیلیھ  نم 
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ىلع تعبرت  نیح  ةدشب  ةتوقاي  تجعزنا 
اھدرفمب تكب   ، ىرخأ ةدیس  رادلا  شرع 

جاوزلا نم  لماك  رھش  لاوط  ةلیل  لك  اًریثك 
ىرت تناك  امدنع  تملأت  مكو   ، دیعسلا

ةفرغ ىلإ  هتجوز  بحطصي  لراش  ةجاوخلا 
هفلخ بابلا  قلغيو  ةليوط  ةرھس  دعب  مونلا 
اھترشب هركت  ىلوألا  ةرمللو   . بحلاب امعنیل 
اھبوبحم نأ  اھسفنل  دكؤت  تضم   ، ءارمسلا

. هلثم ءاضیب  اھنأل  نیلیھب  نرتقا  يسنرفلا 
نم يفتختو  رادلا  رجھت  نأ  ةرم  ریغ  تررقو 
، لجرل نامأ  نأ ال  ةددرم   ، دبألا ىلإ  هتایح 

نولغشني بالكلا ال  لثم  لاجرلا  لك  نأو 
ائیش نوفرعي  الو   ، طقف ةعجاضملاب  ىوس 
تلواح مث   ، بلقلا جعاولو  بحلا  نوؤش  نع 
الأ بجي  اھنأ  ىلع  دیكأتلاب  اھنارین  ءافطإ 
ةملك بحلاو   ، ةيراج درجم  اھنأ  اًدبأ  ىسنت 

، ءامإلاو يراوجلا  سوماق  يف  ةدوجوم  ریغ 
امتقو اھب  عتمتسي  نأ  اھدیس  قح  نم  نأو 
هیلع بيرثت  الف   ، دارأ ىتم  اھرجھيو   ، ءاشي
اھیلع نأو   . رجھو دھز  وأ  عجاضو  بحأ  نإ 
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عطتست مل  نإو   ، دیسلا تابغرل  خوضرلا 
اھتتاو مث   ، ةینالع وأ  ارس  لحرتلف   ، اًربص

يف مسلا  سدت  نأ  يھو  ةنونجم  ةركف 
اھنكل  ، ایئاھن اھنم  صلختتل  نیلیھ  ماعط 
أطخ ثدحي  نأ  لوألا  نيرمأ : نم  تیشخ 

ماعطلا لوانتیف  حالصإلل  لباق  ریغ 
تومت نأ  وأ   ، هسفن بلقلا  بیبح  مومسملا 
دھزیف  ، ادج لراش  اھیلع  نزحیف   ، نیلیھ
نع تحازأ  اذكھو  ؟  اھدعب ءاسنلا  يف 

تحتو  ، ةلیخدلا ةأرملا  میمست  ةركف  اھنھذ 
تاذ تررق  ديدشلا  يسفنلا  رتوتلا  طغض 
اھنكل  ، ةدوع الب  رجفلا  يف  رداغت  نأ  ءاسم 
اھنأ اھسفن  مامأ  تفرتعاو   ، عطتست مل 
ربصلاب ذولت  نأ  اھیلع  نأو   ، نونجب هبحت 

تاذ هنضح  يف  يمترتو  ةرم  هب  زوفت  اھلعل 
 . اصاصتما هصتمتو  هبرشتف  ءاسم 
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نونجب بحأس  يننأ  ةظحل  لیختأ  نكأ  مل  - 
؟ ةرھاقلا يف  انھ  قشعلا  نم  بوذأو 

ةداعسب موكتت  يھو  نیلیھ  تلاق  اذكھ 
لراش اھقوط  امنیب   ، اھجوز نضح  يف 

ةملح بعادي  وھو  سمھو  نانحب  هعارذب 
 : هتبابسب اھدھن 

مارغلا تاقاط  رّجفت  ةرحاس  ةنيدم  ةرھاقلا  - 
فشكتيو خذابلا  اھلامج  كردي  نم  بلق  يف 

 . ةنتافلا اھرارسأ 

 : تسمھو ةقرب  هتحار  رھظ  تمثل 

؟ ةرھاقلل قشاع  تنأ  ةجردلا  هذھلأ  - 

طاشنب افقاو  بھو   ، ًابناج ءاطغلا  حازأ 
 : فتھو هسبالم  يدتري  ىضمو 

يمارغ ىوس  هلداعي  ةرھاقلل ال  يبح  - 
 . سيرابب
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تلاق  ، ناتتفا ةرظنب  يراعلا  هدسج  تلمأت 
ءاضیبلا تاریعشلا  يف  قدحت  يھو 

يتلا رفصألا  رعشلا  ةباغ  يف  ةروثنملا 
 : ضيرعلا هردص  يطغت 

عيدب لینلاو  رحاس  انھ  سقطلا  حیحص  - 
كیلع نكل   ، ناكم لك  يف  رارضخالاو 

 ! ماري ام  ىلع  اوسیل  اھلھأ  نأب  فارتعالا 

 : مسحب ًایفان  هتبابس  عفرو  لراش  مستبا 

، ادج ءایكذأو  نوبیط  رصم  لھأ   ... ... ال ... ال ال - 
نیفرحنملاو ىلاسكلا  ضعب  ةمث  ناك  اذإو 

ندعملا دسفت  ةلق ال  ءالؤھف   ، نیعامطلاو
 . ةیبلاغلل يقنلا 

هتسكاشم باب  نمو   ، هعافد اھزفتسا 
 : تحاص هئارآ  نم  ةدازتسالاو 

نویمأ ةلھج  مھو  ءایكذأ  سانلا  نوكي  فیك  - 
؟ ةباتكلاو ةءارقلا  نوفرعي  ال 

 : الئاق ءودھب  حرشي  وھو  همادنھ  طبض 
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، دّمعتم  ، لعتفم  ، دوصقم انھ  لھجلا  - 
ماكح اھبكتري  ةميرج   ، لعاف لعفب  ةميرج 
اولظي ىتح   ، نینسلا تائم  ذنم  دلبلا  اذھ 

بھنو مھلالذإو  سانلا  عاضخإ  ىلع  نيرداق 
نیلیھ يتبیبح  اي  نیيرصملا  نإ   . مھتاریخ

رمغت  ، فنعلا ىلإ  نوعزني  ، ال  نوملاسم موق 
لاصخلا هذھ  نأ  نظأو   ، ةمحرلا مھبولق 

فالآ ذنم  مھرودص  يف  ترذجت  ةبیطلا 
ةبیھم ةراضح  ىنب  نم  لوأ  مھنإ   . نینسلا
ةدھاش اھراثآ  تلازام  ضرألا  هجو  ىلع 

ذنم مھترشاع  دقو   ، اھتمظعو اھتدارف  ىلع 
امك  ، اًماع رشع  ةعبس  ذنم  يأ  ةنس 1796 ، 

 ... ـ قيأو اًریثك  مھنم  تبرتقا 

هنوفج قوف  ترم  نیح  ةأجف  تكس  مث 
باشلا  ، عبسلا بويأ  رَّكذت   . نزح ةمامغ 

، يلاولا ةطرش  هتلتق  يذلا  يرصملا 
ىلإ هتجوز  تعفد  ىسأ  ةبون  هتباتناف 

 : ةلئاستم هوحن  هجوتلا 

؟ يبیبح اي  كب  ام  - 
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 : ةنيزح ةربنب  لاقو  قفرب  هردص  ىلإ  اھمض 

لبق لحر  اًزيزع  اًصخش  تركذت   ... اًدبأ - 
 . ماوعأ ةینامث 

؟ ًايرصم ناك  لھ  - 

 : ةعرسب ّدر 

 ! هولتق مھنكل   ... مھاكذأو رصم  ءانبأ  لبنأ  - 

عبسلا بويأ  ةياكح  اھیلع  ّصقي  ذخأو 
 ! هقافرو
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ةجاوخلا ئجوف  ةلیللا  كلت  ءاسم  يف 
علطي نأ  هنم  بلطي  ناحرس  يوبنلاب  لراش 
كاج ناج  يسنرفلا  ركفملا  هبتك  ام  ىلع 

ةیلاع ةكحض  ماسرلا  قلطأف   ، وسور
 : ًابجعتم لءاستو 

؟ وسور كاج  ناج  تفرع  نيأ  نم  - 

 : ةسامحب باشلا  بجأف 

بويأ موحرملا  اھجوز  نإ  ةيدعس  يل  تلاق  - 
، اریثك هراكفأ  نعو  هنع  ثدحتي  ناك  عبسلا 

بويأ ناك  يتلا  ةساركلا  ىلع  ينتعلطأو 
كاج ناج  راكفأو  ءارآ  ضعب  اھیف  ّنودي 

 . كيدي ىلع  اھاقلت  يتلا  وسور 

ىلع رھشأ  ةعبرأ  نم  رثكأ  ىضقنا  دقل 
دقو  ، ةیسنرفلا ةغللا  میلعت  سورد  قالطنا 
ىتح  ، مُّلعتلا يف  اًحضاو  اًغوبن  يوبنلا  تبثأ 

 : ًابجعتم ةرم  هل  لاق  لراش  نأ 

يتأت نيأ  نم  نكلو   ، يوبن اي  كیلع  وفارب  - 
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؟ ةعرسلا هذھب  مھفتو  ظفحتو  أرقتل  تقولاب 

داتعملا هدعوم  نع  يوبنلا  رخأت  مویلاو 
 : اًرذتعم حاص  لصو  املو   ، ىلوألا ةرملل 

دعب حابصلا  ذنم  اھلك  رصم  معت  تالافتحالا  - 
اشاب نوسوط  ریمألا  شیج  حتف  ربخ  لوصو 

امك  ، كانھ نییباھولا  ةميزھو  ةمركملا  ةكم 
نیتعاس ذنم  ةأجف  رمھنا  يذلا  رطملا  نأ 

رھزألا دنع  ةقزألاو  يراوحلا  قرغأ 
ىتح  ، ينیسحلا دھشملاو  ةیلامجلاو 
 . لحولا يف  عومجلا  مادقأ  تصاغ 

 : فاضأ مث   ، اثھال ثدحتي  ناك 

نكأ ملف   ، ةجاوخ اي  ریخأتلا  ىلع  ةرذعم  - 
ةلاكولا نم  ةفاسملا  عطقأس  يننأ  لیختأ 

نم رثكأ  يف  انھ  ىتح  ةيروغلاب  ةديدجلا 
 ! ةعاس فصن 

ربخ لوصو  دعب  سانلا  لاوحأ  فیكو  - 
؟ رصنلا
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ءالغلاف  ، ةدیعس ریغ  سانلا  ةحارصب  - 
لاجر نأ  مغرو   ، ةحرف يأ  دسفي  ديازتملا 
تانيزلا قیلعتب  رابكلا  راجتلا  اورمأ  يلاولا 
ىلعو ةقزألاو  يراوحلاو  بوردلا  يف 

الإ  ، رصنلا ةحرف  دیكأتل   ، نیكاكدلا تاھجاو 
ببسب ةریبك  ةرارمب  ةبوشم  ةحرفلا  نأ 

 ! دیلا تاذ  قیضو  دوقنلا  حش 

نمك لاقو  هینیعب  حرسو  لراش  جعزنا 
 : هسفن ثدحي 

، جراخلا يف  دجملا  نع  ثحبي  اشابلا  نإ  - 
نیب لدعلا  ةماقإ  نأ  ىسانت  وأ  يسنو 

 . لومأملا دجملا  هل  ققحت  يتلا  يھ  سانلا 

كاج ناج  راكفأ  مھأ  هل  حرشي  ىضمو 
يطارقميدلا مكحلا  بولسأ  لوح  وسور 

يف ةدراولا  مھتابجاوو  نینطاوملا  قوقحو 
نأ فیكو   ،( يعامتجالا دقعلا   ) هباتك

ةایحلا يف  قحلاو  ةيرحلا  لماك  هل  نطاوملا 
ءادبإو هتاكلتممو  هتامرح  نوصو  شیعلاو 
نوناقلاب ّلخي  امب ال  كلذ  لك   ... هراكفأو هئارآ 
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دحأ هسفن  وھ  يذلا  عمتجملا  نمأب  وأ 
لصفلا أدبم  ىلع  وسور  دكؤي  امك   ، هدارفأ
هلبق نم  هب  ىدان  يذلا  تاطلسلا  نیب 
تصنأف  ، ویكستنوم يسنرفلا  ركفملا 

هحور تعبشت  ىتح  ديدش  زیكرتب  يوبنلا 
 . اًمامت هیلع  ةديدجلا  راكفألا  هذھب 
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ترھُب  . غلاب مامتھاب  سردلا  نیلیھ  تعبات 
... حضوي وھو  هتلمأت   . اھجوز ةفاقث  مجح  نم 

حرشلا ىلع  هتردق  اھتلھذأ   . رّسفي  ... ّملعي
هتامولعم اھتشھدأ   ... اياضقلا دقعأ  لیلحتو 
دعبو  ، حرطلا يف  هبولسأو  هتاراھمو 
هوحن تعرھ   ، ناحرس يوبنلا  فارصنا 

 : فتھت يھو  هتلبقو  هتنضتحاو 

بالطلا ملعت  كتیل   ... يبیبح اي  يرقبع  تنأ  - 
 ! سيرابب نوبروسلا  ةعماج  يف 

لراش ةجاوخلا  ةایح  ةرابعلا  هذھ  تلدبف 
 . اليدبت

384www.jadidpdf.com



39

رقم ىلإ  صاخلا  هحانج  نم  هلاقتنا  دنع 
ةأجف اشاب  يلع  دمحم  جرع   ، ةعلقلاب مكحلا 

نزاخمب ةقحلملا  بيردتلا  ةحاس  ىلع 
سارحلا ریبك  هسفنب  دھاشو   ، حالسلا
دونجلا نیب  فقي  وھو  يدنفأ  تكوش 

ىلع تابيردتلاو  ةطشنألا  عباتي  ركسعلاو 
نأمطاو  ، ةسارحلاو كابتشالاو  لاتقلا  نونف 

ةظقیلاو ءادألا  نسح  ىلع  يلاولا 
تاءارجإ مامتھاب  لمأتو   ، دادعتسالاو

، هتفاظنو حالسلا  ةمالس  ىلع  شیتفتلا 
تكوش هنم  بلط  ىتح  ةحاسلا  كرتي  ملو 
ضرأ ىلإ  هدونجو  هجوتي  نأب  نذإلا  يدنفأ 

حالسلا لامعتسا  ىلع  بيردتلل  ةيامرلا 
نذأف تاجنبطلاو  قدانبلاب  نیشنتلاو  يحلا 

 . هل

مغرو  ، راھنلا اذھ  يف  وجلا  ةنوخس  مغرو 
يلع دمحم  نأ  الإ   ، نیسامخلا حاير  بوبھ 

رصق يف  لمعلا  عقوم  ةرايز  ىلع  رصأ  اشاب 
. هزاجنإ مت  ام  رخآ  ىلع  فوقولاو  ةرھوجلا 
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اًّدتعم ةظحللا  كلت  يف  رصم  يلاو  ادب  دقل 
میھاربإ ركبلا  هنباب  طاحم  وھو   ، هسفنب

ةیقبو يغانلا  ناكرشو  كب  صوغوبو  اشاب 
. عقوملا يف  بدي  طاشنلا   . ةیشاحلا لاجر 

لامعلا  . ةیسامحو ةعيرس  ةكرحلا 
فطاقمو راجحألا  نولمحي  نويرصملا 
نوھجوي بناجألا  نوسدنھملا   . لامرلا

لیسي قرعلاو  ةطخاس  سمشلا   . نوعباتيو
ةلظم سارحلا  دحأ  عفر   . نادبألاو هابجلا  نم 

ةقراحلا ةعشألا  نم  اشابلا  يمحتل 
اًراوح يلاولا  ريدي  امنیب   ، ويام سمشل 
نيذلا بناجألا  نیسدنھملا  عم  الوطم 

نأ ةرورض  مھل  اًدكؤم   ، رصقلا نودیشي 
لیمجو خذاب  وھ  ام  لكب  رصقلا  ىلحتي 

 : كب صوغوب  ًابطاخم  حاصو   ، ردانو

رظان اي  لاومأ  نم  هنوبلطي  ام  لك  مھل  ّرفو  - 
 . مناھ ةنیمأ  انتجوز  رصق  هنإ   ... ةیلاملا

توصب هلأسو  ةرحسلا  ریبك  ىلإ  تفتلا  مث 
 : ضیفخ
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كتروشمب تذخأ  دقل   ، يغان اي  كيأر  ام  - 
هنأل ناكملا  اذھ  يف  رصقلا  دییشت  تررقو 

حئاورلاب ةللبملا  مئاسنلا  ىقلتت  ةعقب  رثكأ 
 . ينتربخأ امك  حابشألل  ةدراطلا 

عقوم ىلإ  ونري  وھو  ةرحسلا  ریبك  لاقف 
 : رصقلا

 . معنلا ّيلو  اي  مكتمدخ  يف  - 

هربخأ امدنع  هردص  ىشتنا  مكو 
ةعاق اوممص  مھنأ  بناجألا  نوسدنھملا 
ءاقلإ اھلالخ  نم  عیطتسي  ثیحب  شرعلا 

يف ةزیجلا  تامارھأو  ةرھاقلا  ىلع  رظنلا 
هفاطعأ اغدغدم  مھدحأ  لاقو   ، نتاف دھشم 

 : حيدملاب

، اشاب اي  كرصب  ىمرم  يف  اھلك  رصم  نإ  - 
ةنطلسلا رخف  رفظملا  يلاولا  مكومسف 

 . ةینامثعلا
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بحطصا  ، مكحلا رقم  ىلإ  يلاولا  داع  امل 
هسلجم ذختاو   ، طقف كب  صوغوب  هعم 

دادعإو درابلا  ءاملا  راضحإ  بلطو  داتعملا 
رمي نأ  هنذأتسا  صوغوب  نكل   ، ةشیشلا
ديربلا ىلع  عالطالل  اًعيرس  هبتكم  ىلع 

داع لعفلابو   ، هرظتني امھم  ائیش  ّلع  دفاولا 
افورظم لمحي  وھو  ةعرسب  اشابلا  ىلإ 

هیلع بتك  ينامثعلا  ناطلسلا  نم  اًموتخم 
يف يلاولا  ّهضفف   ،« صوصخم عم  لسري  »

ریئز : ) طقف هینیعب  اشابلا  أرقو   ، لاحلا
ينجعزي باھولادبع  نبا  عابتأ  نم  تاقلطلا 

نم امأ  دمحم ...  اي  لوبنطسإ  يف  انھ  اًریثك 
قلغأو ّمتغاف  ؟)،  ةباصعلا هذھل  ةبيرق  ةياھن 

هنكل  ، هرظان مامأ  ةالابماللا  عنصتو   ، باطخلا
هثفنو ةشیشلا  نم  اقیمع  اًسفن  بحس 

هیف تمحتقا  يذلا  تقولا  يف   ، موتكم ظیغب 
، هوحن تعرھو  مكحلا  رقم  ةيریبیسلا  هتطق 
، اھرھظ ىلع  حسمو  غلاب  نانحب  اھلمحف 

ةلئسألا نم  رایتل  ملستساو  الیلق  درش 
نم ناك  لھ   ) ةأجف هسأر  تزغ  يتلا 
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ملأ ؟  كیلامملا ىلع  يضقأ  نأ  باوصلا 
نكأ ملأ  ؟  نیبردم اناعجش  نیلتاقم  اونوكي 
عابتأ ةبراحم  يف  مھنم  ةدافتسالا  عیطتسأ 

نيرادغ اوناك  مھنكل  ؟  باھولا دبع  نبا 
لجأ نم  يننوبراحيو  ةطلسلاب  نوبلاطي 
ّرفم ةمث  نكي  مل   ... لجأ ؟  اھیلع ءالیتسالا 
قافأو نیمرجملا ) ءالؤھ  حاورأ  دصح  نم 

 : كب صوغوب  نم  لاؤس  ىلع 

؟ مكومس ءيشب  رمأت  لھ  - 

وحن هجوتو  ةأجف  ضھن  مث   ، تمصب هقمر 
ملاح ءادأب  لاق   ، كب صوغوب  هعبتف  ةذفانلا 

 : مطقملا لبج  ىلإ  ونري  وھو 

ةرھوجلا رصق  ءانب  نم  اوھتني  نأ  دعب  - 
بولسأ راكتبا  يف  اوركفي  نأ  مھنم  بلطأس 
هنوعرزیف  ، مطقملا لبج  ةواسق  هب  نورھقي 

 ! دورولاو راجشألاب 

؟ يدیس اي  نمم  بلطتس  - 
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 : فتھو يلاولا  كحض 

كنأ مأ   ... اًعبط نییسنرفلا  انئاقدصأ  نم  - 
ةعارز ىلع  نورداق  نیيرصملا  نأ  نظت 

؟ لبجلا

 : ضیفخ توصب  لجرلا  لاق 

ّيلو اي  لزألا  ذنم  نوحالف  نويرصملا  - 
لینلاو  ، ةرطفلاب نوعرازم  مھنإ   ... معنلا
بیلاسأ باعیتسا  ىلع  ةردقلا  مھحنم 

 ! اھنونفو ةعارزلا 

 : فتھو يلاولا  هقھق 

ةحلاصلا ضرألا  نوعرزي  نويرصملا  - 
ادج ةریثك  هایم  مادختسابو   ، الصأ ةعارزلل 
يف اوركفي  نأ  نكل   ... فارسإلا دح  ىلإ 
نوضقي وأ  هایملا  يف  دصتقت  ةقيرط  راكتبا 
نمف  ، هنوعرزيو لبجلا  ةنوشخ  ىلع  اھب 
 . يزيزع اي  ىلاسك  مھنإ   ... لیحتسملا

لاق  . هدي نم  ةراشإب  شاقنلا  باب  قلغأو 
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ءارآ دنفت  نأ  نكمي  هسفنل ال  صوغوب 
اًدبأ اًمئادف   . كبجعت مل  اذإ  ملسملا  مكاحلا 
، ءاشي فیكو  ءاشي  امتقو  ثيدحلا  يھني 

يأرلاو  ، هل ةریخألا  ةملكلا  حبصت  ثیحب 
اشاب يلع  دمحم  داع   ، هبیصن نم  ديدسلا 

نّخدي ىضمو  داتعملا  هسلجم  ىلإ 
ثبخب هصحفتي  وھو  هرظانل  لاقو  ةشیشلا 

 : لعفلا ةدر  ىریل 

ضرأ ىلإ  يسفنب  رفسلا  تررق  دقل  - 
 ! رارج شیج  سأر  ىلع  زاجحلا 

 : لءاستو لجرلا  شھدنا 

هقفوو اشاب  نوسوط  مكنبا  رصتني  ملأ  - 
امك  ، يضاملا رياني  يف  ةكم  حتف  يف  برلا 

رفسلا ملف  ؟  نيرھشب اھلبق  ةنيدملا  حتف 
؟ نذإ

لاقو اقیمع  اًسفن  بذجو  الیلق  اشابلا  درش 
يتلا ةمخضلا  هتروص  ىلإ  رظني  وھو 

اھب نيزتت  نأب  رمأو  لراش  ةجاوخلا  اھمسر 
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 : شرعلا ةعاق 

نییباھولا درط  نوسوط  اننبا  نأ  حیحص  - 
ذاوحتسالا نم  نكمتو  ةنيدملاو  ةكم  نم 

دبع ءانبأ  نكل   ، نیتسدقملا نیتنيدملا  ىلع 
هبش ءارحص  يف  نورشتنم  باھولا 

مھتاتش عیمجت  نودواعیس  اًمتحو   ، ةريزجلا
نیتنيدملا اودرتسیل  مھسفنأ  میظنتو 

ةفیلخلا نع  لاصفنالا  اونلعيو  نیتسدقملا 
نیتاھ ىلع  ةرطیسلا  نإ   ... ينامثعلا

. صوغوب اي  ةیلایخ  اًحابرأ  ينعت  نیتنيدملا 
نودفاوتي جاجحلا  نم  فالآلا  تائم  نإ 

نوعفديو نوقفنیف  ماعلا  لاوط  امھیلع 
 . نییباھولل تاواتإلا 

رظنت  . معنلا ّيلو  اي  مئادلا  كسوھ  دجملا 
فقوتلا هنم  بلطت   . ةھارشب خيراتلا  ىلإ 

لاق  . نيدلاخلا راوجب  كمسا  بتكیل  انھ 
 : ددرتب صوغوب 

نم ریثكلا  مكتلمح  انفلكت  نلأ   ... نكلو - 
؟ لاومألا
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عد  ... بئارضلا نم  ديزملا  ضرفا   ... نكیلو - 
يف مالسإلا  نأ  سانلل  اونلعي  رھزألا  خویش 
نأ  ... رطخ يف  لوسرلا  ةنيدم  نأ   ... رطخ
كلذ لعفا   ... هترصن ىلإ  انوعدي  يبن هللا 
 . عربتلا يف  نوعراسي  سانلا  دجتسو 

ضئاف يأ  نوكلمي  سانلا ال  بلغأ  نكلو  - 
 ! هب اوعربتیل 

هرظان قمرو   ، ًابناج ةشیشلا  يال  كرت 
 : حاصو ةركام  ةداح  ةرظنب 

عفدلا ضفري  نم  نإ   ، عیمجلا ملعیلف  - 
نإف  ، زاجحلا ىلإ  ةكرابملا  انتلمح  ليومتل 
دشأ هباسحو   ، ایندلا يف  ديدش  هل  يباقع 
عدتري نآرقلاب  عدتري  مل  نمو   ، ةرخآلا يف 

 ! ناطلسلاب

نذآم قوف  رجانحلا  تقلطنا  قئاقد  دعبو 
هلوسرو بح هللا  نأب  سانلا  ظعت  ةرھاقلا 

الإو مھدالوأ  بح  نع  ديزي  نأ  دبال  ميركلا 
هیلعو  ، اب ذایعلاو  مالسإلا  ةلم  نم  اوجرخ 
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كلذ اودكؤیل  مھدالوأ  توقب  عربتلا  مزلي 
مھدالوأ َتوم  وأ  َعوج  اوفاخي  الأ  مھیلعو 

 . مھیقسيو مھمعطي  اف 
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، وجلا ةنوخس  تعجارت   ، ءاسملا لولح  عم 
هجوتف  ، ةيرط ةولح  ةمسنب  لیللا  رطعتو 

اًرومغم مناھ  ةنیمأ  هتجوز  حانج  وحن  يلاولا 
يف يرست  جامدنالا  يف  ةفراج  ةبغرب 
ىلع سلجت  تناك   . هنیيارشو هتدروأ 

امنیب  ، سوبعلا اھنیبج  ولعي   ، ةدراش ريرسلا 
اھیقاس كیلدت  تامداخلا  ىدحإ  ىلوتت 
ةحئار يذ  مھرمب  امھنھدتو  اھیمدقو 

البقم يلاولا  ةمداخلا  تأر  نإ  امو   ، ةفیطل
برتقا  . اھسفن ءاقلت  نم  تفرصنا  ىتح 

ىتح اھراوجب  سلجو  هتجوز  نم  اشابلا 
. ناخدلا ةحئارب  ةعبشملا  هسافنأ  اھتحفل 

ردكلا ةمامغ  حملف  زیكرتب  اھتامسق  نياع 
 : ددوتب لءاستف  اھھجو  ىلع  وطست 

؟ ةبیبحلا يتجوز  اي  كب  ام  - 

اًدیعب اھّدخ  ترّعسو  اھقنع  تولو  قلعت  مل 
ةطلتخم بضغ  ةرظنب  هتمر  نأ  دعب  هنع 

اذھ رس  يلاولا  مھفي  مل   . ينمض باتعب 
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سم ىتح  رثكأ  اھنم  اندف   ، يساقلا روفنلا 
 : ءارغإ ةربنب  لاقف   ، تلملمتف اھدسج 

كرصق يف  هزاجنإ  مت  امب  كرشبأ  تیتأ  دقل  - 
ةلیلق رھشأ  ىوس  قبتي  مل   ، ةرھوجلا

ةززعم هیلإ  يلقتنتل  هشرفو  هؤانب  يھتنيو 
 . ةمركم

، رخآلا هاجتالا  يف  اھھجو  ترادأو   ، درت مل 
سمھو  ، هربص دفن  دقو   ، هعارذب اھقوطف 

 : اھنذأ يف 

؟ ةنیمأ اي  ىرج  اذام  - 

 : بضغب تحاصو  هوحن  تتفتلا 

اي دعب  ءامإلاو  يراوجلا  نم  عبشت  ملأ  - 
يتلا هذھ  نيداق  ةليان  ْنَم  ؟  دمحم

؟ ةیضاملا يلایللا  لاوط  كیلع  تذوحتسا 

نل ؟  يرصق يف  يرارسأ  يشفي  نم  كانھ 
الیلق تعجارتف  اھدخ  مثلي  نأ  لواح   . همحرأ

 : ءودھب لاقف   ، هتلبق ةضفار 
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دقو  ، يتبیبح اي  كاوس  بلقلا  يف  دجوي  ال  - 
يغانلا ناكرش  ةرحسلا  ریبك  ّيلع  راشأ 

ىتح اًديدحت  ةيراجلا  هذھب  لوخدلا  ةرورضب 
 . نییباھولا ىلع  نیبملا  رصنلا  انل  ققحتي 

يوست امنیب   ، ةرخاس تفتھو  تتفتلا 
 : ءانحلاب غوبصملا  اھرعش  ىنمیلا  اھتحارب 

اھل يراوجلا  ةعجاضم  نأ  فرعأ  نكأ  مل  - 
ركشنلف  ، ةيركسعلا تاراصتنالاب  ةقالع 

 ! ةیلاغلا هحئاصن  ىلع  نذإ  ةرحسلا  ریبك 

 : مساحلا باوجلاب  اًعيرس  اھلجاع 

يمالسإلا اننيد  نأ  يتبیبح  اي  يسنت  ال  - 
نم ءاشأ  ام  كالتماب  يل  حمسي  میظعلا 

ءاج امك  ينیمي  كلم  نھنإ   . ءامإلاو يراوجلا 
 ! ميركلا نآرقلا  يف 

 : ةطخاس ةربنب  روفلا  ىلع  تدر 

مث  ، مالسإلا ىلإ  هنوبسنت  ام  أوسأ  اذھ  - 
... ال لاجرلا رشعم  متنأ  همادختسا  نوئیست 
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حرج ىلع  مكؤاھقف  قفاوي  فیك  فرعأ 
اھجوزل اوحمسي  نأب  ةجوزلا  رعاشم 

 . ءامإلاو يراوجلا  نم  تارشعلا  ةعجاضمب 

هنيد اذھ  يتجوز ...  اي  يرفغتسا هللا  - 
نحن اھلھجن  ةمكح  كلذ  يف  هلو  میظعلا 

 . نینمؤملا هدابع 

 : ضیفخ توصب  تمغمغف 

 . كیلإ بوتأو  يبر  اي  كرفغتسأ  - 

اھرعاشم نكل   ، يقیقح عروب  اھتلاق 
رماوألل لاثتمالا  قطت  مل  ةيوثنألا 

 : مزحب تلاقف   ، ةيوامسلا

اذإ الإ  ةلیل  يأ  الو  ةلیللا  ينبرقت  نل  نكلو  - 
ةحیبقلا ةيراجلا  هذھ  رجھت  نأب  ينتدعو 
 . لقألا ىلع  نيرھش  ةدمل  اًديدحت 

، تناكتساو تنال  اھنأل  هردص  حرشنا 
ىلع رمي  نل  هنأ  ناميألا  ظلغأب  اھل  مسقأو 
دعبو  . نيرھش سیلو  ماع  ةدمل  اھريرس 
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مسقلا ةوھشلا  نارین  تباذأ  عوبسأ 
عدخم ىلإ  للستف  معنلا  ّيلول  سدقملا 
ءافطإب رمأ  نأ  دعب  الیل  نيداق  ةليان  ةيراجلا 

 ! هیلإ يدؤملا  رمملا  حیباصم 
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نمو تقولا  اذھ  يف  لینلا  رظنم  لمجأ  ام  - 
 . ةيوازلا هذھ 

امھو كب  صوغوب  ةجوز  تلاق  اذكھ 
ئطاشلا مامأ  رجح  ةعطق  ىلع  ناسلاج 
جورخلا ىلإ  هتعد  دقل   . ةضورلا لینم  دنع 

، جازملا ئیس  هنأ  ترعش  امدنع  ةھزن  يف 
فرعت اھنألو   ، ةرتف ذنم  لابلا  دراش  هنأو 

دقف  ، لینلا قشعي  اھجوز  نأ  فیك  اًدیج 
، هلمع نم  اًركبم  هتدوع  ةصرف  تلغتسا 

 . لینملا ىلإ  هباحطصا  تررقو 

اًضافضف اناتسف  تدترا  جورخلا  دنع  اھتداعك 
هتحتو اھیمدق  ىتح  لصي  نوللا  ضیبأ 

ينبلا اھرعش  تففص  دقو   ، دوسأ لاورس 
رشح امنیب   ، ناصح ليذ  ةئیھ  ىلع  حتافلا 
لاورس يف  لیحنلا  هدسج  كب  صوغوب 
ىلع دشو  دوسأ  فطعم  هقوف  يدامر 

دقو  ، يقشمدلا ريرحلا  نم  اًمازح  هطسو 
سرفلا تطتما   . ءاضیب ةریبك  ةمامع  رمتعا 
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ناذأ لبق  امھراد  ارداغو   ، هتدعاسمب هفلخ 
سمشو ةفیطل  ةمسنلا   . ةعاسب برغملا 

 . قدصي لكشب ال  ةمیحر  وینوي 

وحن اھجوتو  يجنرفإلا  يحلا  بورد  اربع 
تاعومجم نیب  لینلا  ةاذاحمب  اراسف  قالوب 
جيرفتلل تجرخ  يتلا  ةرھاقلا  يلاھأ  نم 

سانلا اھلالخ  دباك  مايأ  ةدع  دعب  اھسفنأ  نع 
عوبطم مھلا  نأ  صوغوب  ظحال   . اًديدش اظیق 

ىلع ىسأتف   ، هوجولا تامسق  يف 
لجرت ةضورلا  لینم  دنع   . قلعي ملو  مھلاوحأ 
عذج يف  سرفلا  صوغوب  طبرو  ناجوزلا 
املو  ، ةرتفل نیتماص  اسلج   . حلط ةرجش 

 : لاق لینلا  رظنمب  اھباجعإ  تدبأ 

يف ءيش  لمجأ  وھ  لینلا   ... قح كعم  - 
 . نيزحلا دلبلا  اذھ 

؟ اذامل ؟  نيزح - 

 : ضیفخ توصب  لاقو  لجرلا  دھنت 
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ينخبوي يلاولاو   ، ةقھرمو ةكھنم  سانلا  - 
ىتح هل  رفوأ  نأ  عطتسأ  مل  يننأل  موي  لك 
ىلإ هتلمح  ىلع  قافنإلل  مزاللا  لاملا  نآلا 

بئارض انضرف  اننأ  مغر   . زاجحلا ضرأ 
تعفتراف  ، نییفرحلاو راجتلا  ىلع  ةظھاب 

كلذ عمو   ، ىوكشلاب سانلا  رأجو  راعسألا 
 ! ديزملاب اشابلا  بلاطي 

؟ ةلمحلا فلكتتس  مكو  - 

 : اًسئاي لاقو  هیتفش  صوغوب  ّمز 

رصق نكل  لاومألا ...  نم  ریثكلاو  ریثكلا  - 
يأ بھني  هتجوزل  هدیشي  يذلا  ةرھوجلا 
هیلع قفني  هنأل  رارمتساب  اھعمجن  لاومأ 
نأ يوني  هنإف  ةلمحلا  نأشب  امأ   ، ءاخسب

ةاشملا حالس  نم  لجر  يفلأ  بحطصي 
، نفس ةدع  يف  رحبلا  ربع  هعم  نورداغیس 

لمج فالآ  ةینامثو  سراف  فلأ  نع  الضف 
اذھ زیھجتو   . يربلا قيرطلا  نوكلسیس 
ةدعلاب باودلاو  دونجلا  نم  مخضلا  ددعلا 

 . تاصروبلا نم  فالآلا  تائم  جاتحي  داتعلاو 
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 : تسمھو هفك  قوف  اھتحار  تعضو 

مايألا يف  كدورش  رس  تفرع  اًریخأ  - 
 . ةیضاملا

 : ةیمیمح ةربنب  مث 

اھربدیس برلا   ... بیبحلا يجوز  اي  قلقت  ال  - 
ضرف يلاولا  كنم  بلطي  امبرف   ، هتفرعمب

يوني يتلا  فیلاكتلا  ةیطغتل  ةديدج  بئارض 
 . هتلمحو هرصق  ىلع  اھقافنإ 

رطاخم هل  ةديدج  بئارض  ضرف  نكلو  - 
يرعشت ملأ   . دلبلا رارقتسا  ىلع  ةديدع 
ةمومھم تتاب  سانلا  نأ  نامداق  نحنو 

يتلا نیيرصملا  تاكحض  نأو   ، مئاد لكشب 
تلبذ دق  ئطاشلا  ىلع  اھلیھص  عمسن  انك 

 ! تأفطناو

 : ىسأب تلاقو  اھفرط  تضغ 

مكو  ، اًعيرس ومني  ءالغلا   ... قح كعم  - 
 ! يلاولا ىلع  سانلا  ءاعد  ينذأب  تعمس 
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 : ةدحب لاقو  اھفتك  يف  اھزكل 

 ! عراشلا يف  نحن   ... كتوص يضفخا  - 

 : تلءاستو تبجعت 

 ! صلخملا هتیلام  رظان  تنأ  - 

يأ لمتحي  يلاولاف ال   ... هنبا تنك  ول  ىتح  - 
 ! ضرتعم يأ  محري  الو   ، دقن

هتوصب سماھلا  راوحلا  سمرت  عئاب  عطقو 
 ! يروھجلا
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الو  ، ةلیللا كلت  يف  كب  صوغوب  مني  مل 
وھ لواح   ، ربغأ قلق  امھارتعا   ، هتجوز

قباطلاب هتبتكم  وحن  هجوتلاب  هديدبت 
بتكلا ضعب  علاطي  ىضم   ، يضرألا
تالمحلا خيرات  لوانتت  يتلا  ةیسنرفلا 

اھعم لماعت  فیكو   ، قرشلا ىلع  ةیبیلصلا 
هتجوز امأ   ، يبويألا نيدلا  حالصو  نويرصملا 
ةرتف نخاسلا  اھشارف  ىلع  بلقتت  تلظف 
تبھ مث   ، مونلا دایطصا  ىلع  ةرداق  ریغ 
هراوجب تسلج   ، اھجوز وحن  تبھذو  ةفقاو 
ةیسراف ةداجسب  ةوسكملا  ةكيرألا  ىلع 

 : ةلئاس هتردابو   ، ةلیمج

؟ ةرھوجلا رصق  فلكتیس  مك  - 

لغشي ال   ) هسفنل الئاق  لجرلا  مستبا 
 : اھباجأ مث  ءاسنلا ) رومأ  الإ  ءاسنلا 

ىتح هیلع  انقفنأ  اننكل   ، طبضلاب يردأ  ال  - 
لازامو  ، تاصروبلا نم  فالآلا  تائم  نآلا 
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 . ديزملاب نوبلاطي  نولواقملاو  نوسدنھملا 

ةحئار هنم  حوفت  يوثنأ  توصب  تمغمغ 
 : ةریغلا

فرتلاب معنتس   ... مناھ ةنیمأ  ةظوظحم  - 
 ! خذاب رصق  لخاد 

 : اًحضوم هینیعب  اھبتاعف 

دباكت اھنأ  زئاجلا  نم  سیلأ  ؟  كيردي نمو  - 
يلاولا سوھ  ببسب  نآلا  ةیسفن  اًعاجوأ 

؟ يراوجلاو ءاسنلاب 

 : تفتھو اھاف  ترغف 

يراوجلا نم  ًایلاح  هتزوحب  مك   ... حیحص - 
؟ ءامإلاو

نيرشع نع  ددعلا  لقي  نل  نكل   ، ملعأ ال  - 
 ! نظأ امیف 

نم رثكأ  برتقت  يھو  تلاقو   ، الیلق تركفت 
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 : هب تقصتلا  ىتح  اھجوز 

نأ لجرل  نكمي  فیك  فرعأ  ... ال  ةحارصب - 
نأ نظأ   ... ةلیل لك  ةفلتخم  ةأرما  رشاعي 
میلاعت مھف  يف  لاجرلا  ىدل  ةلكشم  كانھ 
امب  ، اھلك نايدألا  نأ  ىرأ  ينأل   ، مالسإلا
ةمحرلاو ةبحملا  ىلإ  وعدت   ، مالسإلا اھیف 
رعاشم حرجب  لبقت  يلاتلابو ال   ، ةدوملاو

 ! ةجوزلا

 : اًحصان لاقو  هتبابسب  اھرذح 

برلا دمحنلو   ، نيرخآلا نايدأب  انل  لخد  ال  - 
 ! يحیسملا اننيد  ىلع 

 : اھلأس اھتظاغإو  اھتسكاشم  باب  نم  مث 

يحیسملا لجرلا  نأ  نيدقتعت  لھو  - 
ریغ ىرخأ  ةأرما  ىلإ  رظني  الو  اًمود  ففعتم 

؟ هتجوز

 : ةبضاغ تلءاستو  هترابع  نم  تلفج 
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؟ اذام - 

لاقو هعارذب  اھقوطو  ًابناج  باتكلا  كرت 
 : داتعملا هئودھب 

ةمث نأ  يف  ةدحاو  كش  ةرذ  يدنع  سیل  - 
نوعروتي میظعلا ال  اننيد  ىلإ  نومتني  الاجر 

عم ءافخلا  يف  ةھوبشم  تاقالع  ةماقإ  نع 
 ! ءاسنلا

 : ةرذنم تحاصو  باتع  ةرظنب  هتقمر 

 ! صوغوب - 

 : اًرربم لاقو  اھذخف  تبر 

، يتجوز اي  تاھوشتلاب  ةئیلم  ةایحلا  - 
ىتح أطخلا  نم  نیموصعم  اوسیل  لاجرلاو 

 . نیصلخملا برلا  ءانبأ  نم  اوناك  ول 

 : اًدیج هفرعي  لالدب  تسمھو  ةفقاو  تبھ 

 . مونلا نم  اطسق  لانتل  ایھ   ... ىفك - 
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ایضمو هردص  ىلإ  اھمضو   ، اھتراشإ مھف 
 ! مونلا ةفرغ  وحن  ةرسمو  مائو  يف 
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اھابأو اھمأ  متش   ... فنعب اھبرض   ... اھمطل
ًابضاغ هتیب  رداغ  مث   ... اھدادجأو اھاخأو 
نیمي اھھجو  يف  فذق  نأ  دعب  اًرتوتم 

 ! قالطلا

روفصع ّسد  ةلجف  ملعملا  ىھقم  ىلع 
هبتني مل   . اًمولم اًمومھم  هیتحار  نیب  هسأر 
نأ ديري  امع  لدانلا  لاؤس  ىلإ  رمألا  لوأ 

باشلا هبتنا  ةفخب  هزكل  املف   ، برشي
ةظحللا كلت  يف   . ةفرق بلطو  سعتلا 

نم اعرسم  يجرارفلا  سيوع  لبقأ  طبضلاب 
وھو فتھو   ، زیمامجلا برد  لخدم  ةھج 

مد اياقبب  ثولملا  هبابلج  مكب  هقرع  ففجي 
 : حوبذملا جاجدلا 

يف اًعم  ةعمجلا  ِّلصُن  ملأ  ؟  ىرج اذام  - 
؟ لاح لضفأب  تنكو  بنيز  ةدیسلا  دجسم 
نأب ينتربخأو  ناكدلا  ىلإ  كمأ  تءاج  دقل 

مدعب مسقت  يھو  تیبلا  ترجھ  ّةیقر 
 . كنع ثحبأ  نأ  ينم  تبلطو   ، هیلإ ةدوعلا 
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نم اًضعب  متكت  نأ  عیطتست  سانلا  لك 
، روفصع الإ  اھفوج  يف  ةصاخلا  اھرارسأ 

هدعسي امو   ، لیصفتلاب هب  حوبي  هبضغي  امف 
قيدصل ةصاخ  ةضافتساب  هنع  ثدحتي 

هنإ هل  لاق  اذكھو   ، يجرارفلا سيوع  رمعلا 
ةالص بقع  جازملا  قئار  ناك  هنإو  ریخب 
بغرو ایھش  ًءادغ  لوانت  هنإو   ، ةعمجلا

، تضفر اھنكل   ، هتجوز ةرشاعم  يف  اھدعب 
امھو اھناضتحاو  اھلیلدت  لواح  املف 
اھیمدقب هتلكر  شارفلا  قوف  نایقلتسم 
الجر حبصت  امدنع  : ) تحاصو  ، فنعب

( كل نوكأس  ةلقتسم  اًراد  يل  صصختو 
قوف هتحارب  ىوھو   ، هسفن كلامتي  ملف 

الولو  ، ًاّبسو ًابرض  اھیلع  لاھناو   ، ةوقب اھھجو 
 ! ىلتقلا دادع  يف  ّةیقر  تناكل  همأ  لخدت 

حاشأ ةیبصعبو   ، مامتھاب قيدصلا  تصنأ 
، ةفرقلا حدق  فاوحب  صبرتملا  بابذلا 

 : ةقثاو ةربنب  لاقو  لقوحو  لمسبو 

لقع تاصقان  ءاسنلا   ... روفصع اي  كیلع  ال  - 
 . ميركلا انلوسر  لاق  امك  العف  نيدو 
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هحئاصن لصاوو  ةفرق  حدق  هسفنل  بلط  مث 
:

ةدع اھیبأ  تیب  يف  ثكمتس   ... كمھي الو  - 
 . ةرغاص كل  دوعت  مث   ، مايأ

رطقي توصب  لاقو  ةقیمع  ةرظنب  هقمر 
 : اًملأو ةرسح 

... اھنم رفنأ  ينضفرت  نم  اھديرأ ...  ال  - 
 . ينایك يف  اھدوجو  قحمأ 

 : ةنيزح ةقثب  مث 

باكترال ينعفدت  تداك   ... اھتقلط دقل  - 
 ! ديدشلا اھئابغب  لتق  ةميرج 
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عوجرلا روفصع  أشي  مل  لیللا  لوطھ  عم 
ىلإ سيوع  رطضا  نأ  دعب   ، هراد ىلإ 

، هناكد ىلإ  ىرخأ  ةرم  ةدوعلاو  ةرداغملا 
 : هل لاق 

لبق  ، يدلاو موحرملا  ربق  ةرايز  ديرأ  - 
 . رادلا ىلإ  باھذلا 

 : فاضأو

ينوزغت  ... سيوع اي  ةفصاع  يب  ترم  املك  - 
نودب هیلإ  ثدحتلا  ىلإ  نحأف   ، ةوقب هاركذ 

 . فوخ الو  قلق 

 : ءودھب لاقو  هرھظ  سيوع  تبر 

مومعلا ىلع  روفصع ...  اي  كل  ولحي  امك  - 
 . راھنلا ةنوخس  تشالتو  افیطل  تاب  وجلا 

 : هحفاصي وھو  لصاوو 
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نأ سنت  ... ال  كدلاو ىلع  رونو  ةمحر  فلأ  - 
وعدتو ةحتافلا  هل  أرقت  تنأو  كئاعدب  انلمشت 

 . هل

روفصع هجوت   . قيرط يف  امھنم  لك  ىضمو 
، ةحلاكلا ةملظلا  رئاتس  تحت  رباقملا  وحن 

هقفارت امنإو   ، ألألتت موجن  الو  عشي  رمق  الف 
هكاوف حئاورب  ةعبشم  ةيرط  تامسن 
ضرألا شرتفا  هیبأ  ةربقم  دنع   . فیصلا
ملستسا مث   ، اھرادج ىلإ  هرھظب  دنتساو 

 . موحرملا يجاني  عرشو  ىركذلاو  نینحلل 
ام لاقو   ، ّةیقر عم  ةرُملا  هتبرجت  هل  ىكح 
ریغ ةجوز  هبیصن  نم  ناك  اذإ  لجرلا  سعتأ 
نئاك يبأ  اي  ةأرملا  نإ  اضيأ  لاقو   ، ةعیطم

الو هتافرصت  مجح  كردي  موشغو ال  ضماغ 
نإ اضيأ  لاقو   . لاعفألا دودر  اًدبأ  رّدقي 
همساقتت تیب  ىلع  طق  فرفري  نل  مالسلا 

ملعي الو   ، نيزح هنإ  هل  لاقو   . ةامحو ةجوز 
مأ ال؟ ىرخأ  ةرم  جاوزلا  ةبرجت  رركیس  لھ 
ةثالث نع  قثبنت  ضرألا  نأ  ةظحلل  هیلإ  لیخ 
يف زیمجلا  ةرجش  فلخ  نم  ةمداق  حابشأ 
ساعنلا نأ  نظو  هینیع  كرف   ، ىرخألا ةھجلا 
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لاجر ىلإ  تلوحت  حابشألا  نكل   ، ةوقب مجھي 
. ةظیلغ اصعب  مھنم  دحاو  لك  كسمي  ءادشأ 

قیقش راجنلا  سورحم  هنإ   . مھدئاق فرع 
ةحئار متشا  دقو  اكبترم  افقاو  ّبھ   . ّةیقر

ةعرسب هیلع  اولبقأ  لاجرلا  نكل   . ردغ
برھلا عطتسي  ملف   ، نيدعوتم نيرجمزم 
ةأجافملا تلش  دقف   ، الصأ هیف  ركفي  ملو 

اولاھنا مث   ، فرصتلا ىلع  هتردقو  هریكفت 
 : حیصي سورحم  عمسو   ، ابرض هیلع 

نبا اي  ناوسنلا  برض  نع  فقوتت  ىتح  - 
 ! بلكلا

هئامد نم  ةكرب  يف  هیلع  ًایشغم  طقسو 
 ! ةنخاسلا
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ترفط ىتح  ةدشب  ويردناباب  ةجاوخلا  هقھق 
ةمیعن تبذج  امدنع  هینیع  نم  عومدلا 
راجتلا ریبك  نیتنطسق  دیسلا  ةملاعلا 
باجتساف  ، اھعم صقرلا  ىلإ  اًعفد  هتعفدو 
لكشب هترخؤم  تحجرأتف  صقرو  لجرلا 
سأر يف  اھلعف  رمخلا  تلعف   . كحضم

عزني نیح  اًرخاس  اًدھشم  لیختف   ، ويردناباب
ةملاعلا ىلع  ضقنيو  هسبالم  نیتنطسق 

! ةلازغ عجاضي  لیفك  ودبیف   ، ةيراعلا هبش 
نيوكتو راكتبا  يف  ىدامتف  لایخلا  هب  حنجو 
ىتح ةلخادتمو  ةعباتتم  ةيدیموك  دھاشم 
نأ نود  يریتسیھلا  كحضلا  يف  فرسأ 

لصنقلا نأ  ةجردل   ، ببسلا ام  دحأ  فرعي 
 : ًابجعتم هلأس  يسنرفلا 

؟ ثدح اذام   ... لجر اي  كعم  كحضن  انعد  - 

وأ هرعاشم  مكش  لواحو   ، هسفن نم  لجخ 
فرصناف  ، حلفي مل  هنكل   ، اھیلع ةرطیسلا 
بخصلا نع  اًدعتبم  ةفرشلا  وحن  اًحنرتم 
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نيدبلا لجرلا  نعو   ، ةلاصلا يف  ديازتملا 
مادم امأ   . كحضلا ةوھش  هیف  ریثتسي  يذلا 
ءایحإل ةملاعلا  ةمیعن  تعد  دق  تناكف   ، ایلامآ

يسنرفلا لصنقلا  فرش  ىلع  ةيرصم  ةلیل 
اھل اًصیصخ  هعاتبا  اًديدج  ونایب  اھادھأ  يذلا 

 : الماجم لاقو   ، سيراب نم 

نأ ترعش  دقف   ، ةطیسب ةيدھ  هذھ  - 
، انھ كتزوحب  يذلا  ونایبلا  نم  نكمت  بطعلا 

 ! يدجي دعي  مل  هحالصإ  نأو 

ءاضوض ءافطنا  دعبو   ، ةلیللا كلت  يف 
لخاد ةعتملا  يدّایص  ءافتخا  لبقو   ، صقرلا
يف ليوط  راوح  قلطنا   ، ةقلغملا فرغلا 
تعد يتلا  بابسألا  نع  تاذلملا  ناخ 
دوقي نأ  ىلإ  اشاب  يلع  دمحم  يلاولا 

ىلإ هجوتيو  ةمخض  ةيركسع  ةلمح  هسفنب 
تلءاستو  ، نییباھولا ةبراحمل  زاجحلا  ضرأ 

 : ایلامآ

ملف ؟  اشاب نوسوط  ریمألا  هنبا  رصتني  ملأ  - 
؟ هسفنب بھذي 
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 : ذیبنلا فشتري  وھو  اًحراش  لصنقلا  باجأ 

نإ  . ناك امنيأ  دجملا  ةدراطمو  حومطلا  هنإ  - 
انروطاربما تربانوبب  نوتفم  يلع  دمحم 

يف ةلھذملا  هتاراصتناب  ملع  دقو   ، میظعلا
، يضاملا ماعلا  وكسوم  هلوخدو  ایسور 
انشیج اھدبكت  يتلا  ةحدافلا  رئاسخلا  مغر 
هتلمحب ديري  رصم  اشاب  نأ  نظأ  اذل   . لطبلا

، يلاعلا بابلا  ىلإ  نیتلاسرب  ثعبي  نأ  هذھ 
ةالو لك  نم  دیحولا  يلاولا  هنإ  ىلوألا :
ةداعتسا ىلع  رداقلا  ةینامثعلا  ةنطلسلا 

دي يف  اتطقس  نأ  دعب  ةنيدملاو  ةكم 
يوقلا لجرلا  راص  هنأ  ةیناثلاو :  ، نییباھولا
نأ ينامثعلا  ناطلسلا  ىلع  بجي  يذلا 
هل لمعي  نأو   ، هنم يبلسلا  هفقوم  ّریغي 

نأ يئاقدصأ  اي  نوفرعت  متنأو   ، باسح فلأ 
دمحم عم  لماعتي  لظ  ينامثعلا  ناطلسلا 

، رصم يف  ةطلسلل  ابصتغم  هرابتعاب  يلع 
 . ةنطلسلا ةبیھ  ىلع  ام  دح  ىلإ  اًدرمتم  وأ 

نیتنطسق دیسلا  نیینانویلا  راجتلا  ریبك  لاق 
:
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هنبا يلع  دمحم  لاسرإ  رسفي  اذھ  - 
حیتافم ملسیل  لوبنطسا  ىلإ  لیعامسإ 

يناثلا دومحم  ناطلسلا  ىلإ  ةنيدملاو  ةكم 
نأ بجي  يذلا  نیملسملا  ةفیلخ  هفصوب 

نمؤيو ةسدقملا  مھندم  ىلع  ظفاحي 
نم فالآلا  تائمل  ةرمعلاو  جحلا  تالحر 

 . رشبلا

ةعاتلملا تارظنلا  ىلإ  ةأجف  ایلامآ  تھبتنا 
رمحأ فغشب  اھقحالت  يتلا  لالھ  دبعلل 
اھسأكب يقب  ام  تفذقو   ، ترتوتف  ، نونجم
، ةدحاو ةعفد  اھفوج  يف  كاینوك  نم 

 : يقیقح مامتھا  نود  تلءاستو 

امك ةرھاقلا  ىلإ  اشابلا  دوعي  ىتم  - 
؟ نوعقوتت

 : لصنقلا باجأف 

ماع 1813 نم  ربمتبس  رھش  يف  نآلا  نحن  - 
، تئافلا سطسغأ  رخآ  يف  رداغ  يلاولاو   ،

لماك ماع  وحن  كانھ  ىقبیس  هنأ  نظأو 
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ىلع ءاضقلا  نم  نكمتي  ىتح  لقألا  ىلع 
يف اورف  نيذلا  نییباھولا  راكوأو  بویج 

 . ةريزجلا هبش  نم  ةفلتخم  ءاحنأ 

نأ دعب  راوحلا  ىلإ  مضنیل  ويردناباب  داع 
ىقلأو  ، كحضلاو رمخلا  ةركس  نم  صلخت 

 : مھلوقع زفتساو  عیمجلا  لوضف  راثأ  الاؤس 

؟ نآلا رصم  مكحي  ْنَم   ... لصنقلا ةداعس  - 

ةنوتيز لوانتي  وھو  باجأو  لصنقلا  مستبا 
 : ءادوس

نحن يلاولا  اناعد  نیمویب  هرفس  لبق  - 
ءادغ ةبدأم  ىلإ  ةیبوروألا  لودلا  لصانق 

ظال دمحم  نییعتب  اًرارق  ردصأ  هنأ  انربخأو 
، ةرھاقلل اًمكاح  میمحلا  هقيدص  وھو  ولغوأ 
، دیعصلل اًمكاح  اشاب  میھاربإ  هنبا  نییعتو 

مناھ ةنیمأ  هتجوز  قیقش  كب  نیسحو 
 . ةيردنكسإلاو اتلدلل  اًمكاح 

علتبا نأ  دعب  الئاق  نیتنطسق  دیسلا  مغمغ 
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 : يوشم محل  ةعطق 

 ! نوصلخملا هؤابرقأو  هلاجر  مھلك  - 

 : لاقو لصنقلا  كحض 

يف تنأ   ... نیتنطسسق دیسلا  يزيزع  - 
مكح تاسسؤمل  دوجو  الف   ... قرشلا دالب 
ءاقدصألاو ءابرقألاو  ءانبألا  امنإو   ، ابوروأ لثم 

 ! ماظنلاو ةطلسلا  ةثرو  مھ  مھب  قوثوملا 
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ةذللا داور  فارصناو  ةرھسلا  ضاضفنا  دعب 
ایلامآ تعمس   ، مونلل تارھاعلا  مالستساو 
ةكمھنم تناك   . اھتفرغ باب  ىلع  اقیقر  اقرط 
نأ تنظ   ، تجعزناف  ، ةلیللا حابرأ  يصحت 

دوقنلا تفخأ   . ائیش بلطت  تانبلا  ىدحإ 
حتفتل تھجوتو   ، اًعيرس اھتداسو  تحت 

مل اھنكل   ، ةقراطلا خیبوت  يونت  يھو  بابلا 
دوسأ قالمع  لجر   . لجر امنإو   ، ةأرما نكت 

يف تبث  دقو  اھلك  هسبالم  يدتري  ةرشبلا 
لجر  . اًدبأ هقرافي  يذلا ال  هرجنخ  هبنج 

ثعبنتو  ، قبشلا تارارش  هینیع  نم  قلطنت 
، رارصإلاو میمصتلا  تايآ  هتامسق  نم 

عیطتست اھنأ ال  ةيوثنألا  اھتزيرغ  اھتمھلأف 
، ةعجاضملا ةبھأ  ىلع  مخض  ركذ  ةمواقم 

لتقم ةروتاف  عفدل  ناح  دق  تقولا  نأو 
يفو  . رادلا ةقيدح  يف  هنفدو  تاكسوم 

هل تمدق  اھدعو  نم  لصنتلل  ةریخأ  ةلواحم 
 : ًايرغم اضرع 

تانبلا نم  تئش  ام  رتخا   ... لالھ اي  كيأر  ام  - 
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ةيرتت  ... ةینیمرأ  ... ةیجروج  ... ةینانوي  ... انھ
ينعد نكلو   ، لاحلا يف  كل  اھبھأ  انأو 

 ! كبجعت نل  زوجع  ةأرما  انأف   ، ينأشو

نم ةمساح  يفن  ةراشإب  ضرعلا  لبقي  مل 
وحن ةیناوھشلا  هتارظن  ًابوصم  لظو   ، هسأر

اھلاعتشا لصاوت  ةزيرغلا  نارین  امنیب   ، اھيدھن
غبطصا ىتح  هتدروأو  هنیيارش  يف  ددمتتو 

ایلامآ تنقيأ   . متاقلا رارمحالاب  دوسألا  هھجو 
، لیحتسم سنجلا  ةدیصم  نم  رارفلا  نأ 

اھرظتنیل هتجر  نأ  هلعف  تعاطتسا  ام  لكو 
دعتستل ةقيدحلاب  هتفرغ  يف  الیلق 

ایلامآ لیختت  مل   . اھنضح يف  هلابقتسال 
ثولي نأ   ، اھسیباوك أوسأ  يف  ىتح   ، ةظحل

 ! يضفلا اھريرس  دوسأ  لجر 

مغرو  ، ىعفأك هتحت  ّتولتو  ةلفطك  اھلمح 
اھیطتمي يذلا  باشلاب  عتمتلا  تلواح  اھنأ 

ناك كلاحلا  هنول  نأ  الإ   ، فنعب اھقرتخيو 
ةذلل ةقماسلا  ارذلا  اھغولب  نود  الئاح 

اھینیع تضمغأ  ةریخأ  ةلواحم  يفو   ، بحلا
دوسألا هدسج  نأ  ریغ   ، هارت ىتح ال 
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لشفُي ناك  يوثنألا  ضایبلا  يف  سومغملا 
اذكھو  . نینیعلا ضامغإل  ةلیح  لك  اھل 

يتلا ةریخألاو  ىلوألا  ةرملا  اھنأ  تمسقأ 
اھفلك امھم  دوسأ  لجر  مامأ  اھیف  ىرعتت 

 ! ءاقش نم  كلذ 
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ةجاوخلا مدقأ  ديدجلا 1814  ماعلا  علطم  عم 
رصم يف  ةسردم  لوأ  نیشدت  ىلع  لراش 

ةغللاو مسرلا  میلعتل  ةسورحملا 
ةئداھ ةیلافتحا  ءاوجأ  طسو   ، ةیسنرفلا

تایلصنقلا تالاجر  نم  ةبكوك  اھرضح 
يلاھأو نیيرصملا  راجتلا  ضعبو  ةیبنجألا 

نيرصقلا نیبو  رفصألا  بردلا  ةراح 
نیتفرغ لجرلا  صصخ   . ناوجربو ةیلامجلاو 

ارقم احبصتل  هراد  يف  نیتقصالتم 
القتسم ًاباب  امھل  لعج  نأ  دعب   ، ةسردملل

يسنرفلا لصنقلل  لاقو   . رادلا باب  ریغ 
 : ةوطخلا هذھ  ىلع  همادقإ  اللعم 

نم اًریثك  نأ  يف  ةظحل  يدنع  كش  ال  - 
ةبغرلاو ديدشلا  ءاكذلاب  نوعتمتي  نیيرصملا 

 . ملعتلا يف  ةفراجلا 

 : مامتھاب لصنقلا  لءاست 

؟ ةدئاف نم  كیلع  دوعیس  اذامو  - 
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 : اكحاض باجأ 

نكمي ةبغر ال  سانلا  میلعتب  فغشلا  - 
 . اھتمواقم

نلعت ملأ   ، لئاط الب  ریثكلا  قفنتس  كنكل  - 
؟ ناجملاب میلعتلا  نأ 

ةداعس اي  طقف  نیيرصملا  ءانبأل  نكلو   ، ىلب - 
نوعفدیسف نییبوروألا  ءانبأ  امأ   ، لصنقلا

 . مھمیلعت لباقم 

 : باتعب الئاق  لصنقلا  كحض 

؟ نانف اي  سانلا  نیب  قرفت  اذاملو  - 

مھمظعم يف  نیيرصملا  نأ  فرعت  تنأ  - 
مھتیبلاغ معني  انتدلج  ءانبأ  امنیب   ، ادج ءارقف 

 . انھ ةمعانلا  ةایحلاب 

تمدق امدنع  ثيدحلا  نیلیھ  تعطق 
تلاقو لصنقلل  ةوھقلاو  ةیسنرفلا  ىولحلا 

 : ةدوھعملا اھتقرب 
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؟ ةركفلا هذھ  همھلأ  نم  كربخأ  لھ  - 

 : ةيدجب لاقو  هعارذب  اھقوطو  لراش  مستبا 

يتلا يھ  نیلیھ  ةبیبحلا  يتجوز   ... لجأ - 
 . ةسردم ءاشنإ  ةركفب  يل  تحوأ 

 : لاق مث  ىولحلا  لوانت  يف  لصنقلا  ىضم 

 . قیفوتلا امكل  ىنمتأ   ... ةدئار ةركف  - 

 : لراش نذأ  يف  سمھ  مث 

نأ ادج  بعصلا  نم   ... يزيزع اي  سنت  ال  - 
 . اًملعتم ًابعش  عدخن 

 : اًجعزنم لءاستو  لراش  بجعت 

؟ هعدخن اذاملو  - 

 : لصنقلا در 

؟ هعدخن اذاملو ال  - 
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لاقو ةیصق  ةيواز  ىلإ  تیبلا  بحاص  داق  مث 
 : ضیفخ توصب 

حلاصم نأ  لراش  ویسم  اي  ملعت  الأ  - 
ةرطیسلا مزلتست  ةیسنرفلا  ةيروھمجلا 

انل قاوسأ  حتفو  قرشلا  دالب  دراوم  ىلع 
انتاكرشو انعناصم  هجتنت  ام  قيوستل  انھ 

 ! رارمتساب روطتت  يتلا 

، اًجاجتحا نيوارضخلا  هینیع  لراش  قیض 
 : ءودھب لاقو 

ةیسنرفلا انتروث  فادھأ  مھأ  نأ  نظأ  - 
ىرخألا بوعشلا  عم  لماعتلا  يف  لثمتي 
مھعادخ سیلو   ، ةاواسملا ردق  ىلع 

 . مھدراوم فازنتساو 

 : اًعيرس لصنقلا  بقع 

يف يلاحلا  عضولا  نكلو   ... اًعبط حیحص  - 
نویلبان روطاربمالاف   ، ادج بعص  اسنرف 
هراصتنا دعب  اھلك  ابوروأ  شویج  هجاوي 

428www.jadidpdf.com



يف ایناملأب  ندسيرد )   ) ةكرعم يف  مھیلع 
مھو  ، طقف رھشأ  ةسمخ  لبق  سطسغأ 

، ةركنملا مھتميزھ  دعب  انتھجاومل  نودعتسي 
ةدافتسالا انیلع  متحت  نآلا  انحلاصمف  اذل 

. دودح الب  اھدراومف   ، رصمب انتقالع  نم 
، دعب امیف  رمألا  اذھ  يف  ثدحتنس   ... اًمومع

؟ لجر اي  ذیبنلا  نيأ  نكلو 

يف دجملا  دراطي   . اًدبأ نویلبان  ریغتي  نل 
لثم دولخلاب  ملحي   . برغلاو قرشلا 

فالآلا مجامج  ىلع  ولو  ربكألا  ردنكسإلا 
نویسنرف  ... مھتایسنج همھت  . ال  لاجرلا نم 

. ناملأ وأ  زیلجنإ  وأ  سور  وأ  نويرصم  وأ 
روطاربمإلا ةمظع  لجأ  نم  اوقلخ  مھلك 

، ةطلسلاب سوھلا  عشبأ  ام  اقح   . لجبملا
ىلع ىنبت  يتلا  دجملا  روصق  رقحأ  امو 

 ! ءايربألا لاجرلا  ثثج 

يف بابش  ةثالث  هعمو  ناحرس  يوبنلا  ءاج 
 : ةيدجب لراش  ةجاوخلا  بطاخو  هرمع  لثم 

، ةلاكولا يف  يقافرو  يئاقدصأ  ءالؤھ  - 
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ملعتل ةديدش  ةسامحب  نوعرتم  مھلك 
 . اًمامت مھتاردقب  قثأ  انأو   ، ةیسنرفلا

نم بلطو   ، ةسردملا بحاص  مھب  بحر 
يتلا ةعومجملا  عم  مھئامسأ  نيودت  هتجوز 

بويأ ةلمرأ   ، ةيدعس امأ   . ملعتلل تمدقت 
، ریغصلا بويأ  اھعمو  ترضحف   ، عبسلا

ىلع حسمي  وھو  باحرتب  لراش  اھلبقتساف 
 : لوقيو نانحب  لفطلا  رعش 

يقيدص اي  مسرلا  ملعتتل  ناوألا  نآ  دقل  - 
 . بويأ ریغصلا 

 : هتدلاو تلاق 

... لراش ویسم  اي  ةعئار  ةركف  ةحارصب  - 
لوقي بويأ  موحرملا  ناك  مكو   ، اھیلع كییحأ 

ةغللا نوملعتي  نیيرصملا  لك  تیل  يل 
نییسنرفلا تافلؤم  اوعلاطیل  ةیسنرفلا 

 . ةدیفملا مھراكفأو 

ىسأ لراش  باتنا  اھنباو  ةيدعس  تلھ  املك 
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بويأل ةرطعلا  ىركذلا  تماحو   ، فیفش
نم نیلیھ  تبجعت   . هتلیخم ىلع  عبسلا 

، اھنباو ةيرصملا  ةدیسلا  هذھب  اھجوز  ةوافح 
لراش اھل  ىكح   ، اًديدحت ةلیللا  كلت  يفو 

هقيدص نع  ءيش  لك  رثكأ  لیصفتب 
لبق يلاولا  ةطرش  هتلاتغا  يذلا  يرصملا 
أدبم قیقحتب  بلاطي  ناك  هنأل  ماوعأ  ةعست 

اھمكحي ، ال  نیيرصملل رصم  نأ  وھو  لیبن 
دمحم لثم  اًملسم  ناك  ول  ىتح  طق  يبنجأ 

 ! يلع
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يفو  ، ةسردملا حاتتفا  نم  نیعوبسأ  دعب 
مامغلا هیف  رسحنا  قئارو  سمشم  حابص 
نم نیلیھ  تداع   ، ةرھاقلا ءامس  نع 
رورسلاو حرفلاب  قرشي  اھھجوو  قوسلا 
كمھنملا اھجوزل  تلاق   . ةجضان ةخوخ  لثم 
لافتحالا روصت  ةمخض  ةحول  مسر  يف 
لصنقلا هنم  اھبلط  نیسحلا  دلومب 

 : يسورلا

يف نويرصملا   ... لیخت  ... يبیبح اي  لراش  - 
دھشملا ةراح  دنعو  قوشلا  رصقو  ةیلامجلا 

روجنبو يسریم   » نولوقي ينیسحلا 
سوردلا نم  تاملك  يھو  نودربو !» 

الوق مھل  اھحرشت  يتلا  يناعملاو  لمجلاو 
 . ایندلا يف  جوز  لمجأ  اي  انحجن  دقل   . اًروصو

 : ربكأ ةسامحب  تفاضأ  مث 

ضعب يرظن  تفل  لب   ، طقف اذھ  سیل  - 
ریشابطلاب ةبوتكملا  ةیسنرفلا  تاملكلا 
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نأ بیجعلاو   ، راوسألاو ناطیحلا  ىلع 
لثم ةحیحصو  ةمیلس  اھفورحو  اھءاجھ 

، Travail لمع  ، prphéte لوسر  ، Dieu هللا
ةفاظن  ، L’amour بحلا  ، Liberté ةيرح

، انھ هوملعت  ام  مھیلاھأل  نولقني  دالوألا  . Soin
 . كلذب ةدیعس  سانلاو 

فیكو ؟  انك نيأ   ... ادج لیمج   ... زاتمم - 
؟ انحبصأ

ةمدختسم تلءاستو  ةتوقاي  تلبقأ  ةأجفو 
 : ةیسنرفلا تادرفملا  ضعب 

لوانتل امكل  دعأ  اذام   ... نیلیھ مادم  نودرب  - 
؟ ءادغلا

امھراد هتجوزو  لراش  تاكحض  تنولف 
 . رورسلاو حرملاب  ةحیسفلا 
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كب صوغوب  ئجوف  راذنإ  قباس  نود 
ةعلقلاب هبتكم  محتقي  اشاب  میھاربإب 

 : ةیبصعب هلأسيو 

دبع نبا  عابتأ  نأ  اقح  لھ  ؟  يدلاو رابخأ  ام  - 
ضاضقنالل نودعتسيو  نورواني  باھولا 

؟ ىرخأ ةرم  امھفطخل  ةنيدملاو  ةكم  ىلع 

ةباتكلا ةشير  عضو   ، اًمارتحا لجرلا  فقو 
 : ءودھب لاقو  ربحلا  ةاود  يف 

 . نأشلا ذھب  رابخأ  ةيأ  ينلصت  مل  - 

ةيوق ةعاشإ  ةمثف   ، اقداص ناك  نیلجرلا  الك 
دیعصلا طسوب  اینملا  ةنيدم  يف  تجار 

نإ لوقت  اشاب  میھاربإ  مكح  رقم  ثیح 
داضم موجھل  ضرعتي  يلع  دمحم  شیج 
فراشم دنع  نییباھولا  لبق  نم  سرش 
ةعئاشلا هذھ  ىدص  نأ  بيرغلا  نكل   ، ةكم

. الصأ ةرھاقلا  يف  وأ  ةعلقلا  يف  ددرتي  مل 
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نبا تامسق  يف  موسرملا  بضغلا  نكل 
ىعسي نأ  ىلإ  كب  صوغوب  اعد  يلاولا 

 : لاقف  ، ةیكذ تارابعب  هفیفختل 

دحأ ةعاشإلا  نأ  اشاب  اي  فرعي  مكومس  - 
اھركمل تصنن  نأ  بجي  الف   ، برحلا ةحلسأ 

 . ضرغملا اھفدھب  هبأن  وأ  نانرلا 

 : اضيأ لاقو 

، هاعرو برلا  هظفح   ، معنلا ّيلو  مكدلاو  نإ  - 
ام شویجلاو  ةيركسعلا  ةربخلا  نم  كلمي 

هنإو  ، موجھ يأ  رحد  ىلع  اًرداق  هلعجي 
ءادعألا فوفص  قشي  فیك  ادیج  فرعي 

نیعماطلاو سوفنلا  فاعض  ةلامتساب 
لاومألا مھحنمو  مھتادایق  نم  نيدقاحلاو 

 . ءاخسب ةقاربلا  دوعولاو 

 : لاق مث  تاظحلل  اشاب  میھاربإ  ركفت 

 ! دودح الب  هتمكحو  يدلاوب  يتقث  - 

 : فتھو الیلق  درش  مث 
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لبق يغانلا  ناكرش  ىلع  تررم  دقل  - 
زجني انشیجو  ریخب  يدلاو  نأ  يل  دكأ   ، لیلق
ططخو تاوطخبو   ، هجو لمكأ  ىلع  هماھم 

ةعیبط ّنكل   ، ایبسن ةئیطب  نكت  نإو   ، ةمكحم
 . هضرفتو كلذ  مزلتست  كراعملا  ضرأ 

 : ةلماجم ةماستباب  كب  صوغوب  لاق 

 . ءيش لك  ىلع  برلا  ركشن  - 

 : ةقداص ةسامحب  میھاربإ  نلعأف 

 ! نیبصعتملا ءالؤھ  ةبراحم  ىلإ  قوتأ  مك  - 

 : هءافخإ عطتسي  مل  لوضفو  ثبخبو 

؟ ایفوص هتيراجو  نوسوط  رابخأ  ام  - 

نع انالعإ  هیبكنم  زھب  كب  صوغوب  ىفتكا 
 ! ءيشب هتفرعم  مدع 
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ىلإ صوغوب  لصو  مویلا  اذھ  لیصأ  تقو 
ىلع  . لابلا لغشنم  يجنرفإلا  يحلاب  هراد 
، ةباذج ةماستباب  هتجوز  هتلبقتسا  بابلا 

مداخلا رمأ   ، هسرف نع  هلجرت  روفو 
ءاملاب اھفیظنتو  اھلسغو  اًدیج  اھماعطإب 

، نانحب اھرھظ  تبر  مث   ، نوباصلاو ئفادلا 
وحن سرفلا  مداخلا  بحطصا  نإ  امو 

هتلأس ىتح  رادلا  فلخ  نئاكلا  لبطسالا 
 : هتجوز

؟ صوغوب اي  كب  ام  - 

ةكھنم ةربنب  لاقو  ىنمیلا  هفتك  تحت  اھمض 
:

انأو مویلا  ریثك  لمعلا   ... يتبیبح اي  اًدبأ  - 
 . ادج عئاج 

ةكيرألا ىلع  ددمت  ماعطلا  لوانت  نأ  دعب 
، ةلاصلا يف  ةریبكلا 
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 : الئاق ةدومب  هتجوز  بطاخ  مث 

ةلومشم هذھ  ةریغصلا  انراد   ... يلیخت - 
نم ةرم  فلأ  رثكأ  ّةرسملاو  مالسلاو  بحلاب 

 . اھسفن يلاولا  روصق 

تلأسو ةنراقملا  هذھ  نم  هتجوز  تشھدنا 
 : هرعش ىلع  حسمت  يھو  مامتھاب 

لوقت َِمل  نكلو   ، اًمود هتبحمب  انرمغي  برلا  - 
؟ اذھ

، سولجلا ةیعضو  اذختم  لجرلا  لدتعا 
ةفرغلا يف  هرصبب  لاج  ةيدارإ  ةكرحبو ال 
نم دجوي  هنأ ال  نانئمطالا  ديري  نمك 

 : الئاق سمھو   ، هعمسي

يف ىنمتي  اشاب  میھاربإ  نأ  ّيلإ  لیخي  - 
 ! زاجحلا ضرأ  يف  هیبأ  توم  هسفن  ةرارق 

 : تحاصو ةأرملا  تقھش 

؟ َِمل  ... ربخ اي  - 
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 : لاقو هتارظنب  اھبتاع 

... ةزيزعلا يتجوز  اي  كتوص  يضفخا  - 
 . ناذآ اھل  ناردجلا 

اھب اقیصل  راص  ىتح  رثكأ  اھنم  برتقا  مث 
 : فاضأو  ، اًمامت

شطب نم  هلعف  ام  نإ   . ةطلسلاب ملحي  هنإ  - 
ينتلصو دقف   ، فصولا قوفي  دیعصلا  لھأب 
سانلا يضارأ  ىلع  ىلوتسا  هنأ  رابخألا 
هتینابز َّلوتت  ضفري  نمو   ، رھقلاب مھلاومأو 

 . رانلاب ّهیك 

لكني نأ  مارح   ... دودح الب  ةوسق   ... هاي - 
لھ نكلو   ، نوبیط سانأ  مھف   ، نیيرصملاب

؟ ةطلس مالتسا  يف  هتبغرب  كل  حاب 

هتاحومط ةحنجأب  ترعش  ينكل   ... ال ال ال - 
امدنع هینیع  نوفج  عم  فرفرت  ةنونجملا 

 ... ـ نأ تلواح  دقو   ، مویلا حابص  ةأجف  ينراز 

ىلع ةفینع  تاقرط  تفقوأ  دقف   . لمكي مل 
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بھ  ، هناسل ةفاح  قوف  لجرلا  تاملك  بابلا 
وھو ةیبصعب  ةأرملا  تحاصو   ، اكبترم افقاو 

 : بابلا وحن  اًعلطتم  وطخي 

 ! برلا انمحریلف  - 
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میھاربإ نأ  ةظحل  كب  صوغوب  لیختي  مل 
، هراد يف  هترايز  ىلع  مدقي  نأ  نكمي  اشاب 

بحطصي يلاولا  نبا  نأ  ىأر  امدنع  نكلو 
ةرھاقلا مكاحو  يسنرفلا  لصنقلا  هعم 

تثدح دق  ةثراك  نأ  رعش  ولغوأ  ظال  دمحم 
قوف توھ  دق  نوكت  نأ  نكمي  سمشلا  نأو 

هجو يف  سرفت  املو   . اھتقرحأف ةعلقلا 
 . اللج اًرمأ  ةمث  نأ  اًمامت  نقیت  لصنقلا 

فاج قلحب  لوخدلل  مھاعد  ةيادبلا  يف 
امھلبقتسي هنأل  رذتعا  مث   ، شوشم نھذو 

الیلق اورظتني  نأ  مھاجر   ، رادلا سبالمب 
لوخدلا اوضفر  مھنكل   ، هسبالم لدبي  ىتح 

لماكب لخدملا  دنع  نیفقاو  اولظو 
كسمأ مث   ، ةبیھملا ةیمسرلا  مھسبالم 

الئاق هردابو  رادلا  بحاص  عارذ  اشاب  میھاربإ 
:

، دعوم الب  كیلإ  تئج   ... كب صوغوب  ةرذعم  - 
 . ریطخ ّدج  رمألا  نكل 
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ةرسأ دي  ىلع  نوكیس  يتامم  نأ  ودبي 
وھ هسفن  يلاولا  نكي  مل  اذإف   ، يلع دمحم 
كلت زاجنإب  ريدج  میھاربإ  هنبا  نإف   ، يناجلا

هقلقب يراد  محتقي  وھ  اھ   ، ةمھملا
ْقَسُیلف  ) ةبعرملا ةلمجلا  ركذتو   . هسوبعو
تحالو  . هبلق تاقد  تعراستف   ،( هیمدق نم 
تأبتخا يتلا  هتجوز  ىلع  ةفطاخ  ةرظن  هنم 

، مھیلع صصلتت  ةیبناجلا  ةفرغلا  باب  فلخ 
اھل تبنت  نأ  ةظحلل  ىنمتو   ، اھیلع قفشأف 

ةبیصملا نم  اًرارف  اینیمرأ  ىلإ  ریطتل  ةحنجأ 
هدورش نم  هجرخأ  لصنقلا  نكل   ، ةرظتنملا

 : الئاق ئجافملا 

لیمحت ديرن   ... كب صوغوب  يزيزع  اي  - 
ىلإ اھلاسرإو  حمقلاب  ةنیفس  نيرشع 

سيرابو ریطخ  عضولاف   ، اًروف اسنرف 
ىلإ ىعست  ابوروأ  لودو   ، ةعاجمل ةضرعم 

روطاربمإلا دقف  نأ  دعب   ، اندلب ةرصاحم 
يف لساوبلا  اندونج  نم  فالآلا  تربانوب 

 . سورلا عم  ةنحاطلا  هكراعم 

توملا حبش  نأ  كردأو   ، اًحایترا لجرلا  دھنت 
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لاق هنكل   ، رادلا لھأ  ءاذيإ  نع  اتقؤم  عجارت 
 : مج بدأب 

يفكي داكي  عماوصلا ال  يف  هكلمن  ام  نكلو  - 
هذھ مكل  رّدصن  فیكف   ، انھ نیيرصملا 
اًمتح ؟  حمقلا نم  اھلك  ةریبكلا  ةیمكلا 

دقو  ، علسلا ةیقبو  لالغلا  راعسأ  عفترتس 
 . ةفیخم ةعاجم  ىلع  فرشن 

ءاضرإ ةرورضب  هدلاو  ةحیصن  میھاربإ  ركذت 
، ءيش يأ  لبق  ةیبوروألا  لودلا  لصانق 

 : ةعرسب فتھف 

نییسنرفلا انئاقدصأ  ةایح  ذاقنإ   ، مھي ال  - 
امأ  ، ىربكلا ةيولوألا  اھل  ةیناسنإ  ةمھم 
مھرومأ ریبدت  ىلع  نورداق  مھف  نويرصملا 

 . فورظلا ةوسق  تناك  امھم  مھسفنأب 

نبا يمري  وھو  ةرھاقلا  مكاح  فدرأو 
 : ةجف قافن  ةرظنب  يلاولا 

لقي وأ  عطقني  الأ  كب  صوغوب  اي  مھملا  - 

443www.jadidpdf.com



انالوم روصق  نع  ةظحل  حمقلا  ديروت  لدعم 
 . اشاب میھاربإ  ریمألا  ومسو  معنلا  ّيلو 

 : ریخألا لمكأف 

ةیقبل حمقلا  ریفوت  ةرورض  اضيأ  َسنت  الو  - 
لودلا لصانق  نم  انئافلحو  انئاقدصأ 

بناجألا نم  راجتلا  رابكو  ةیبوروألا 
 . انھ يجنرفإلا  يحلا  ينطاقو  نیيرصملاو 

اًریشم ًايدومع  ىنمیلا  هدي  ةبابس  بلقو 
 ! دیكأتلل ضرألا  وحن 
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روفصع درتسا  ىتح  ةليوط  مايأ  ترم 
ءادتعالا هل  كرت  دقو   ، هتیفاعو هتحص  دادحلا 
ةھج هقنع  يف  ةبدن  رباقملا  يف  رداغلا 

. اًدبأ اھعلخي  دعي  مل  ةیفوكب  اھافخأ  راسیلا 
 : ًابتاعم همأل  لاق 

يجاوز تدسفأ  انتایح  يف  كتالخدت  - 
 ! ينلتقت تداكو 

 : هرھظ تبرت  يھو  عوجوم  بلقب  تفتھ 

تنب ّةیقر  ةمرجملا  هذھ  اھحماسي  هللا ال  - 
، يجطلبلا سورحم  اھقیقشو  يھ  ةجيدخ 

جاوزألا لك   ، ةرم اھتبرض  اذإ  ةلكشملا  ام 
ولح موي   ، ریست ةایحلاو  مھءاسن  نوبرضي 

يتلا يھ  طقف  ةمرجملا  نكل   ، رم مويو 
 . كلذ كرابتو  اھجوز  اوبرضیل  ةیجطلبلا  وعدت 

 : اًعفن يدجي  نل  هنأ  اًدیج  كردت  باتعب  مث 
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اھتقلط كنأل  كوبرض  اھلھأ  ينب  اي  نكلو  - 
ربصلاو ثيرتلا  بجي  ناكو   ، اھبرض روف 

مأ ةجیتنب  برضلا  ىتأ  لھ  ىرتل  راظتنالاو 
ال؟

هقيدص ةحیصن  اًعطاق  اًضفر  روفصع  ضفر 
ةعومجم رجأتسي  نأب  يجرارفلا  سيوع 

نم ىلع  ّةیقر  تیب  اومدھیل  ةیجطلبلا  نم 
راجنلا سورحم  اھقیقش  اونقليو   ، هیف

ذإ  ، هنوسني بدألا ال  يف  اًسرد  هءاقدصأو 
 : هل لاق 

سنت الو   ، كلذ نم  رثكأ  تامادص  ديرأ  ال  - 
ءاذيإ نع  اوعروتي  نل  نومرجم  موق  مھنأ 

تلحفتسا اذإ  راغصلا  يئاقشأو  يمأ 
 . اننیب كراعملا 

 : مدن ةربنب  مث 

ناك  ، اھتنعلو اھتبرض  امدنع  تأطخأ  دقل  - 
لاق امك  ناسحإب  اھحرسأ  نأ  ّيلع  بجي 
ينبقاع دقف  لعفأ  مل  ينألو   ، فینحلا اننيد 
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 . اھسفن ةلیللا  يف  هللا 

 : هیلع اھنزحو  اھقافشإ  داز  دقو  همأ  تفدرأ 

اوناكل كیلع  نیقبُمو  ءالصأ  اھلھأ  ناك  ول  - 
مھیلإ بھذن  ىتح  اورظتنا  وأ   ، انل اولسرأ 
ىلإ اھب  دوعتو  نیمیلا  درتو  مھحلاصنو 
مھفرصتب ةعجرلا  طخ  اوعطق  مھنكل   ، امكراد

 . نیشملا يجمھلا 

افارتعا اھرصب  تضغف   ، مول ةرظنب  اھامر 
ىوط مث   ، قلعت مل  اھنكل   ، اضيأ اھئطخب 

 : الئاق میلألا  يضاملا  ةحفص 

هتعرج يذلا  باذعلا  ىلع  اھحماسیلف هللا  - 
 . رفنملا اھدانع  ىلعو  يل 
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عبسلا بويأ  بويأ  لفطلا  نیب  فیفخ  ماطترا 
مامتھا ةرارش  لعشأ  دادحلا  روفصعو 

اھاقتلا  . نیمورحملا نیبلقلا  يف  ئجافم 
يف لراش  ةجاوخلا  راد  مامأ  ىلوألا  ةرملل 
ثیح  ، سرام مايأ  نم  ئفاد  راھن  فصتنم 
مسرلا سورد  ءاھتنا  رظتنت  ةيدعس  تفقو 

نكل  ، اھراد ىلإ  هب  دوعتو  اھنبا  بحطصتل 
، همسر امب  اًدیعس  اًعرسم  جرخ  لفطلا 

. لوخدلاب مھي  ناك  يذلا  روفصعب  مطتراف 
نأ الول  هھجو  ىلع  ئفكني  داكو  دلولا  رثعت 

. طقسي نأ  لبق  هلمحو  روفصع  هفعسأ 
هتنضتحاو  ، اھنبا وحن  اًعيرس  مألا  تلورھ 

تقتلا  . بيرغلا باشلا  ركشت  يھو  ةوقب 
سقط اھكراب  ةفطاخ  ةرظن  يف  نویعلا 
يف ةیناح  ةرارش  تعلدناف   ، لیمج

 ! ةدحاو ةملك  نود  اقرتفاو   ، نيدسجلا

باحرتب روفصع  لراش  ةجاوخلا  لبقتسا 
امو هتقیلط  عم  هتاسأمب  ئجوفو   ، ریبك
نكي مل  هنأل  رذتعا   ، ءادتعا نم  هل  ضرعت 
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هل لاق   . هضرم يف  هداع  ناك  الإو   ، فرعي
 : ًایساوم

ىلع ةبیط  تسیل  ةایحلا  يف  انظوظح  - 
 . لمألاب ماصتعالا  انیلع  نكلو   ، ماودلا

 : اًحدامو اًديؤم  فاضأو 

لاثتمالا تضفر  امدنع  تلعف  انسح  - 
حالس ماقتنالاف   ، ماقتنالاب كقيدص  ةحیصنل 
رظنلا نع  نيزجاعلا   ، يضاملا يف  نیعباقلا 

 . لبقتسملا ىلإ 

، اھلاوحأ فیكو  ةدادحلا  ةشرو  نع  هلأسو 
مغر ةمھب  ریسي  لمعلا  نأ  هنأمطف 

ةدوعلا ددصب  هنأو   ، ةليوط ةرتف  هعاطقنا 
ظحالو  ، ةبحرم نیلیھ  تلبقأ   . دغلا نم  اھیلإ 

، رادلا ءاضف  يف  موحت  ةداعسلا  رویط  نأ 
نإ هسفنل  لاق   ، قدصب ریخلا  امھل  ىنمتف 

نأ هل  تدكأ  جاوزلا  يف  ةرُملا  هتبرجت 
يسفنلاو يلقعلاو  ينادجولا  مھافتلا 

نارقلا دقع  لبق  ةأرملاو  لجرلا  نیب  ماتلا 
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 . جاوزلا حاجنل  مساح  رمأ 

 : لراش هل  لاق 

مامت يف  ةشرولاب  اًدغ  كیلع  رمأس  - 
ةحول مسرأ  نأ  ديرأ  انأف   ، اًرصع ةعبارلا 

ةديرفلا فرحلاو  ةيودیلا  تاعانصلل 
 . اھریغو ساحنلا  ىلع  شقنلاك  ةقطنملاب 

 : الئاق روفصع  رذتعا 

راظتنا يف  نوكأس  ةعاسلا  كلت  يف  - 
سورد نم  هجورخ  دنع  رغصألا  يقیقش 

 . فيرشلا رھزألاب  ميركلا  نآرقلا  ظیفحت 

 : روفلا ىلع  لراش  در 

ىلإ دوعن  مث   ، رھزألا ةرايزب  أدبنلف   ، انسح - 
 . زیمامجلا برد 

ملح لوأب  روفصع  ىشتنا  ةلیللا  كلت  يف 
يتلا ةيدعس  هتلطب  ةذللا  لمتكم  لیمج 
 ! حابصلا اذھ  يف  ىلوألا  ةرملل  اھآر 
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لبق رھزألا  ىلإ  لراش  ةجاوخلا  هجوت 
فشتكا ذإ   ، نیتعاسب روفصع  عم  هدعوم 

نم قیتعلا  دجسملا  لخاد  لوجتي  مل  هنأ 
. نینس ذنم  رصم  يف  هرارقتسا  مغر  لبق 

عماجلا لوح  نارودلا  يف  تقولا  ىضق 
بقار  ، هشوقنو هفراخز  دصرو  خماشلا 

ىلإ جلو   ، مھتاداعو مھسبالمو  هداور  ةكرح 
مزلتست يتلا ال  ةیجراخلا  ةقورألاو  نحصلا 
فرعو لأسو  دھاش  امك   ، لاعنلا علخ 

مزاللا ءاملا  اھیف  ظوفحملا  يناوألاو  رودقلاب 
قرمو هیلعن  علخ  اًریخأو   . ءوضولاو لسغلل 
رھبناف ةالصلا  ةحاسو  يسیئرلا  وھبلا  ىلإ 

ةقلعملا ايرثلا  دادعأو  شوقنلاو  موسرلاب 
لامعأ ىلإ  باجعإب  انر  امك   ، فقسلاب

ىھنأو  ، بشخلا ىلع  شقنلاو  كسیبارألا 
ثیح  ، هیمدق تحت  رظنلاب  ةعيرسلا  هترايز 

هفراخزو داجسلا  نونف  ناتتفاب  لمأت 
هیمدقو هیتحارب  سسحت   ، ةشھدملا

اھیف صوغت  يتلا  ةعماللا  ةجزاطلا  ةفیطقلا 
ارطضم جرخ  مث  بایسناو .  ةیحيرأب  هامدق 
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 . روفصع دعوم  هتوفي  ىتح ال 

دعب  . نایبصلاو ذیمالتلا  جورخ  باب  دنع  الباقت 
مھنیبو نیحرف  نیللھم  ذیمالتلا  جرخ  قئاقد 

مھتعبت مث   ، روفصعل رغصألا  قیقشلا 
ةقفرب ديدش  ءطبب  ریست  ىرخأ  ةعومجم 

كردأ بابلا  نم  اوبرتقا  املف   ، عماجلا لامع 
، نایمعلا ةیبصلا  نم  ةنفح  مھنأ  لراش 
روفصع لأسو   ، ًایلم مھھوجو  يف  ّسرفت 

 : ریبك مامتھاب 

؟ انھ ءالؤھ  لعفي  اذام  - 

انیقلت ميركلا  نآرقلا  ظفح  نوملعتي  مھنإ  - 
 . لیلج خیش  يدي  ىلع  ایعامس 

زیكرتلا نم  ديزمب  ماسرلا  مھصحفت 
 : هقيدص لأسي  داعو   ، قافشإلاو

ام ؟  نوربكي امدنع  نوفرتحیس  اذامو  - 
؟ مھلمع وأ  مھتنھم 

، متآملا يف  نآرقلا  نوأرقي  دق   ... ءيش ال  - 
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اھنوقلتي ةقدص  وأ  رجأ  ریظن  رباقملا  ىلع  وأ 
 . ریخلا يلعاف  نم 

ئدابمو ةباتكلاو  ةءارقلا  نوملعتي  اذاملو ال  - 
؟ مولعلاو باسحلا 

 : لاقو روفصع  كحض 

فیك  ... نانفلا يزيزع  اي  نایمع  مھنإ  - 
نأ ىلع  اودمحیل هللا  ؟  كلذ نوملعتیس 
اودقف نأ  دعب  نآرقلا  ظفح  ةمعن  مھابح 

 . مھرصب

اوضمو  ، رغصألا هقیقش  دیب  كسمأ  مث 
جراخ محدزملا  قيرطلا  نوعطقي  مھتثالث 

يسنرفلا ماسرلا  تدوار  امنیب   ، رھزألا
 . هسفن يف  اّھرسأ  ةبیجع  ةركف 
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ةرھاقلا يراوح  نیسامخلا  حاير  تركع 
ةرفصب قفألا  ىستكاو   ، اھتقزأو اھبوردو 

اذإو  ، ةحساك ةیبارت  ةفصاعب  ةرذنم  ةتھاب 
يجنرفإلا يحلا  يف  ةفاظنلا  لامع  ناك 

يف اوأدب  دق  نییطلاملاو  نیینانویلا  نم 
قاروأو ةبرتألا  نم  هلك  يحلا  فیظنت 

نإف  ، حايرلا نوكس  دعب  طقاستملا  رجشلا 
بنيز ةدیسلاو  رھزألا  يف  نیكاكدلا  باحصأ 

ةحازإب اوفتكا  زیمامجلا  بردو  ةعلقلاو 
تألتماف  ، مھنیكاكد مامأ  نم  ًابناج  بارتلا 
بارتلا نم  بابقو  ماوكأب  ةنيدملا  ءایحأ 

بابذلا نم  دوشح  اھقوف  موحت  ةمامقلاو 
لویخلا تلھصو  لامجلا  ترتوت   . لظلا لیقث 

تحبنو ططقلا  تءامو  ریمحلا  تقھنو 
ةنيدملا تفرغف   ، لصاوتم لكشب  بالكلا 

، ةجعزملا تاوصألا  نم  ةرفنم  ةفوزعم  يف 
ثورو رابغلاو  بارتلا  حئاورب  وجلا  قبعو 

ةیتآ ال ملاعلا  ةياھن  نأ  سانلا  نظو   ، مئاھبلا
هتجوزل لراش  ةجاوخلا  لاقو   ، اھیف بير 
يتماقإ لاوط  ذفاونلا : قالغإ  مكحُي  وھو 
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ضرعتت مل  ماع 1796  ذنم  ةرھاقلا  يف 
ةفاثكلا هذھب  ةیبارت  ةفصاعل  ةنيدملا 

نذآملا خویشلا  ضعب  ىلتعا   . ةوسقلاو
لبق رافغتسالاو  ةالصلا  ىلإ  يلاھألا  اوعدو 
لخاد نوریثك  موق  عمجتو   . ةعقاولا عقت  نأ 
نم رفن  حاص  ثیح   ، رھزألا عماجلا  ةقورأ 

 : سانلا

نيد انیسن  اننأل  انیلع  بضاغ  نإ هللا  - 
 . ایندلا ةایحلاب  انلغشناو   ، مالسإلا

عبارلا دقعلا  فراشم  ىلع  ممعم  لجر  لاق 
:

نود براحي  يلاولا  نأل  انبقاعي  لعل هللا  - 
نبا عابتأ  قح  هجو 

موق مھو   ، زاجحلا ضرأ  يف  باھولا  دبع 
 . قحلا ةملك  ءالعإ  ىلإ  نوعدي  نونمؤم 

 : اًریحتم مھضعب  لءاستو 

ىلع ءالیتسالا  نولواحي  مھنإ  ؟  اذام قح  - 
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؟ نیملسملل ىقبي  اذامف   ، ةنيدملاو ةكم 

نوشیعي نيذلا  دوھیلاو  طابقألا  بنذ  امو  - 
؟ اننیب

ةبعترم ةطق  ىلإ  فطعب  ونري  رخآ  فاضأو 
ترشح دقو  براوملا  عماجلا  باب  ىلع 

 : هیتفلض نیب  اھسأر 

انعم بذعتت  يتلا  تاناویحلا  ةريرج  امو  - 
؟ بعرملا وجلا  اذھ  يف 

 : خویشلا دحأ  حاص 

نم اوطنقت  الف   ، هدابعب فیطل  نإ هللا  - 
 . هتمحر

وجلا لسغیل  رطملا  طقسي  نأ  نورخآ  ىنمت 
ةوالتو ةالصلا  يف  عیمجلا  عرشو   ، ربغملا

، رافغتسالاو ءاعدلاب  يديألا  عفرو  راكذألا 
هلھأ ّعدوف  سأیلا  يف  مھضعب  ىدامتو 
نارفغلاو حفصلا  مھنم  بلطو  هءاقدصأو 

ةأجفو  . اھیلع نمو  ضرألا  دیبي هللا  نأ  لبق 
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طقسو  ، حايرلا تأدھ  ءاشعلا  ناذأ  بقع 
لسغف قئاقد  سمخ  ةدمل  ديدش  رطم 

هتلاح سقطلا  درتساو   ، ءاوجألاو ءاوھلا 
نيركاش ةبحمب  سانلا  قناعتو  ةیعیبطلا 

باودلا ترقتساو   ، مھب هفطل  ىلع  نمحرلا 
ططقلاو بالكلا  تعباتو   ، اھرئاظح يف 

نیب ثحبلا  يف  ةلضفملا  اھتياوھ  ةسرامم 
قلطناو  ، هب تاتقت  امع  ةمامقلا  ماوكأ 
يراوحلاو ةقزألا  يف  ةیبصلاو  لافطألا 

ناك امنیب   ، نوسكاشتيو نوخرصيو  نوللھي 
رظتني يجنرفإلا  يحلاب  تاذلملا  ناخ 

 ! نرق عبر  لبق  هسیسأت  ذنم  رطخألا  ثدحلا 
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هذھ يف  يسنرفلا  لصنقلا  دحأ  ري  مل 
لصو لجرلاف   ، لبق نم  ءوسلا  نم  ةلاحلا 

ةفصاعلا نوكس  بقع  تاذلملا  ناخ  ىلإ 
هجولا سباع   ، راطمألا عاطقناو  ةیبارتلا 

هتعبقو هفطعم  عزن   . لابلا برطضم 
بابلا فلخ  دحاو  بجشم  ىلع  امھقلعو 

دعقملا ىلع  اًدودھم  سلجو  يلخادلا 
، كاینوك سأك  بلط   . ةلاصلا يف  سیئرلا 

ءامدنلاو داورلا  عمجت   . روفلا ىلع  هعرجت 
بارطضاب ایلامآ  تلءاست   . نوسماھتي هلوح 

:

؟ لصنقلا ةداعس  كب  ام  - 

 : لاقو سأیب  اھیلإ  انر 

نویلبان میظعلا  انروطاربمإ  طقس  - 
لعج يذلا  ذفلا  يرقبعلا  طقس   ... تربانوب
ركذ درجم  نم  دعترت  اھلك  ابوروأ  شویج 
فراعملاو مولعلا  رشن  ْنَم  طقس   ... همسا
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تاوق هتربجأ   . برغلاو قرشلا  دالب  يف 
شرعلا نع  لزانتلا  ىلع  ابوروأ  لود  فلاحت 
ءاجو  ، اًموي نيرشع  ذنم  يأ   ، ليربأ يف 11 
موي هنإ  مویلا .  موؤشملا  ربخلاب  لوسرلا 
ملعلا نإ  نيزح  ربحب  خيراتلا  بتكیس   ، دوسأ

يف 11 تطقس  اھلك  ةيرقبعلاو  عادبإلاو 
ةنس 1814. نم  ليربأ 

، نیثالثلا فراشم  ىلع  باش  هل  ىربنا 
هدوجو فداصت   ، هجولا رمحأ   ، ةماقلا ليوط 
ةیسنرف ةنكلب  هل  لاق   ، ىلوألا ةرملل  ناخلاب 

 : ةلیصأ ریغ 

مكروطاربمإ ابوروأ  لود  تطقسأ  لھ  - 
هنأل مأ   ، ةفرعملاو ملعلا  رشني  هنأل  تربانوب 
ىلع ءادتعالاب  توملاو  رامدلاو  بارخلا  رشن 

مھضرأ باصتغاو  مھلتقو  قلخ هللا 
؟ مھقوقحو

؟ لجرلا ْنَم  - 

دحاو سفن  يف  ويردنابابو  ایلامآ  اھتلاق 
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طخاسلا باشلا  حمالم  يف  ناقلمحي  امھو 
!

ىلع اًعیمج  اّودر   ، لجرلاب امكل  لخد  ال  - 
 ! در مكيدل  ناك  نإ  يلاؤس 

 : ىلعأ ةربنب  فدرأ  مث 

لودلا ىلع  ءادتعالا  رربي  ءيش  ال  - 
. ال ناك امھم  نینمآلا  رشبلاو  ناطوألاو 

داصتقالا الو  ةسایسلا  الو  دجملا  الو  نيدلا 
ًءايرو ًابذك  مكافك   ... ةماعزلا الو  ملعلا  الو 

هب هوفي  الو  اًدیج  كلذ  فرعي  مكلكف   ، اقافنو
 . هحلاصم ىلع  افوخ  لصنقلا  ةداعس  مامأ 

ةدضنملا برضو  ةیبصع  ةكرحب  ماق  مث 
كرتو  ، اھب ام  ىستحا  يتلا  سأكلا  بعكب 
طسو ًابضاغ  ناكملا  رداغو   ، اھراوجب اھنمث 
ایلامآ تعرھ  روفلا  ىلع   . روضحلا لوھذ 

، باشلا اذھ  نع  هلأستل  لالھ  دبعلا  ىلإ 
يسور هنأ  اھربخأف  ؟  لصو ىتمو  ؟  وھ نم 

نع عمسو   ، ىلوألا ةرملل  رصم  روزي  هنأو 
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. هربخأ امك  هترايز  ىنمتف   ، تاذلملا ناخ 
 : عیمجلا مامأ  ةدحب  ةرمآ  هتخبو 

لبق انھ  ىلإ  لوخدلاب  دحأل  حمست  ال  - 
 . يرابخإ

 : ةنیھمو ةیساق  ةیلاع  ةربنب  مث 

 ! كدرطأس  ... كلذ رركت  اذإ  - 

خبطملا وحن  هجوتو   ، هظیغ لالھ  مظك 
لھاجت امنیب   ، موتكم بضغب  انوحشم 

تداعو يسورلا  باشلا  تداقتنا  عیمجلا 
يف ثيدحلا  ىلع  ذوحتستل  تربانوب  ةميزھ 

 : قلقب ويردناباب  لأسو   ، تاذلملا ناخ 

ةداعس انتراجت  ىلع  كلذ  رثؤیس  لھ  - 
؟ رئاسخل ضرعتنس  لھ  ؟  لصنقلا

ةرم زیلجنإلا  داع  امبرف   ... دراو ءيش  لك  - 
عبطلابو  ، اھولتحاو رصم  ىلإ  ىرخأ 

اھریغو اسنرف  عم  ةراجتلا  ىلع  نوقیضیس 
.
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ناخلا رداغو   ، اًریثك لصنقلا  ثكمي  مل 
وحن هجوتف  ويردناباب  امأ   ، رطاخلا رسكنم 
دحأ ىلع  سلج   . نھذلا دراش  ةفرشلا 
ناكملا يف  ةرثانتملا  نارزیخلا  يسارك 
ئفطیل ذیبنلا  نم  ديزملا  عرجتي  ىضمو 

، ناخلا ةبحاص  هیلع  تقفشأ   . ديازتملا هرتوت 
ةلئاق هرھظ  تتبرو  هراوجب  تسلجو   ، هتعبتف

:

، نامأب انھ  كتراجت   ... قلقت ؟ ال  كب ام  - 
فیك فرعي  ةیھاد  اشاب  يلع  دمحمو 

يف يسیئرلا  هدنس  مھنأل  راجتلا  يمحي 
 . ينامثعلا ناطلسلا  ةھجاوم 

نأب ىلوألا  ةرملل  رعش   ، اھوحن تفتلا 
ةربن نم  قدصب  لیسي  يقیقحلا  نانحلا 

. اھاھتشا  . ةجضان ةأرماك  اھلمأت   . اھتوص
اھاف مثل   . هعارذب اھقوط   . اھنم برتقا 

ىلع اقفتا   . ةبغرب هیتفش  تقلت   . ةوھشب
تناكو  ... رداغي الأو  ةلیللا  كلت  اًعم  ءاقبلا 

 ! ةموؤشملا ةلیللا 
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ركذت نلو   ، اذھ ثدح  فیك  ایلامآ  ركذت  مل 
اھنأو  ، ةدیعس تناك  اھنأ   ، هتعو ام  لك   ، اًدبأ
قرأ ويردناباب  نأو   ، ءاخسب اھدسج  تحنم 

، شارفلا يف  ًايراع  نوكي  امدنع  لفنرقلا  نم 
نم ةرم  فلأ  ذلأ  ريرسلا  يف  هتلافس  نأو 
ذیبنلا نأو   ، سانلا عم  راوحلا  يف  هتحاقو 

لعتشملا بحلا  ةقفرب  ةوالح  رثكأ  حبصي 
نمزلا نكل   ، شحفلاو رجُفلاب  مّعطُملا 

امف  ، رانلاك ةقراح  ةریغلاو   ، رادغ حیحش 
ةيراع هتبوبحم  ىري  يذلا  قشاعلا  سعتأ 

 ! رخآ لجر  نضح  يف 

ایلامآ عدخم  لالھ  دبعلا  محتقا  نذإ  اذكھ 
نأ ظحال  ةيادبلا  يف   . اًرجف ةعبارلا  يف 
دعب نيرداغملا  عم  رداغي  مل  ويردناباب 

يف هنع  ثحب   ، ةنجاملا ةلیللا  ضاضفنا 
دق لجرلا  نأ  نظ  هدجي  مل  املو   ، مامحلا
نأ لبق  هنكل   ، هل هبتني  نأ  نود  فرصنا 
توص عمس  ةقيدحلاب  هخوك  ىلإ  بھذي 

قباطلا نم  مداق  ئجافم  لیقث  ماطترا 
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. رتوت  . كبترا  . هتقوشعم ةفرغ  ثیح   ، ىلعألا
عدخم ىلإ  عرھ   . ءارمحلا سجاوھلا  هتلياخ 

هیلإ تللستف   ، بابلا قصل  هنذأ  عضو   . ایلامآ
تقزمت  . ةعاتلم ةنخاس  تاھوأتلاو  تادھنتلا 
ّلُشو هنونج  نج   . اھلك ةيروكذلا  هساوح 

. علخناف جئاھ  روث  ةوقب  بابلا  عفد   . هریكفت
درقك زفقو  خرص   . نیمحتلم نیيراع  امھآر 

هلمحو ويردناباب  ىلع  ضقنا   . نونجم
تمطتراف ةیبصعب  اًدیعب  هب  فذقو  ةجاجدك 

، هیلع يمغأف  ةیبشخلا  ةنازخلاب  هسأر 
يذلا ال هرجنخ  ّلتسا  قربلا  ةعرسبو 

ایلامآ قوف  أفكناو  هدمغ  نم  هقرافي 
ةیئاوشع تانعط  ةدع  اھنعطو  ةروعذملا 

فینعلا اھخارص  طسو  مدلاو  لتقلاب  ًایشتنم 
 . رجفلا نوكس  قش  يذلا 
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ىلع هتجوزو  لراش  ةجاوخلا  ظقیتسا 
ةسداسلا يف  بابلا  ىلع  ةيوق  تاقرط 

ةدشب رذتعي  يلخاودلا  نیمأ  ءاقسلا   . اًحابص
 : الئاق ثھليو 

اھنإ تلتق ...  ایلامآ  مادم   ... ةبیصم  ... ةثراك - 
يف حلت  يھو   ... توملاو ةایحلا  نیب  ةعئاض 

 ! نیلیھ مادم  اي  اًروف  كبلط 

اذام اھنطاب  لءاستو  تیبلا  ةبحاص  ترتوت 
ناجوزلا ىدترا  ةديدش  ةعرسبو  ؟  ينم ديرت 

جارخإب ةتوقاي  ترمُأو   ، جورخلا سبالم 
ىطتما  . هزیھجتو ةریظحلا  نم  داوجلا 

هتجوز هفلخ  تدعصو  ةقاشرب  هداوج  لراش 
بردلا ةراح  نم  قيرطلا  قش   . هتدعاسمب
انیمي فطعنا  مث   ، رھزألا هاجتا  يف  رفصألا 
انلع للستي  سمشلا  صرق   . ةیكبزألا وحن 

، هسفنب هسفن  حضفیف  حاجنب  ءامسلا  وحن 
رویطلا  . نخاس برتم  موي  دعب  وفص  وجلاو 
ءاقرزلا ةبقلا  تألمو  اھتیفاع  تداعتسا 
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لدعم عفترا  قيرطلا  يف   . اھتحنجأ ةفرفرب 
 : اھجوز تلأسو  نیلیھ  رتوت 

الو ةأرملا  هذھ  بحأ  انأ ال  ؟  ينم ديرت  اذام  - 
 ! هريدت يذلا  ةراعدلا  تیب  بحأ 

 . فرعنس لیلق  امع   ... كیلع ينوھ  - 

عومدب ةطاحم  ریخألا  عزنلا  يف  اھتدجو 
لواحي امنیب   ، نھلوھذو تالیمجلا  تارھاعلا 

صالخإو ةمھ  لكب  اھذاقنإ  ينانوي  بیبط 
نھاو توصو  نیتلباذ  نینیعب   . ىودج نود 
ةفرغلا اورداغي  نأ  عیمجلا  نم  ایلامآ  تبلط 

نأ اھتجر  مث   ، تاظحلل نیلیھ  عم  اھوكرتيو 
اھل تلاقو  دحأ  اھعمسي  ىتح ال  رثكأ  برتقت 

:

ةثیبخ ىعفأ  عمطلا   ... يتینب اي  ةرذعم  - 
كابأ نأ  مغرو   . قالخألا مراكم  مھتلت 

مل يننأ  الإ   ، اًصلخم اقيدص  ناك  سايردنأ 
اًریثك الام  تعفد   . هتلتقو ةقادصلا  هذھ  عارأ 

هلتق تاكسوم  همسا  يطلام  مرجمل 
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ةضفلاو بھذلاو  لاومألا  قودنص  قرسو 
ةرامخلاب ال يرس  ناكم  يف  هیفخي  يذلا 

 . ياوس دحأ  هفرعي 

، ريرسلا تحت  قودنصلا  ناكم  ىلإ  تراشأو 
 : تلاقو

نأ ىسع  اھيذخ   ... كلاومأو كزونك  هذھ  - 
 . برلا يل  رفغي 

تاضبن هنم  تبرھ  فیعض  توصب  تلصاوو 
 : ةایحلا

تاكسوم تلتقف   ، عمطلا ينامعأ  دقل  - 
ديزملا بلطو  هزازتبا  سرام  امدنع  مسلاب 
ةقيدح يف  انھ  هتنفد  مث   ، لاومألا نم 

لالھ يدبع  ينلتق  نم  ةنواعمب  ناخلا 
 ! مرجملا

، نفج اھل  فري  نأ  نود  اھیلإ  نیلیھ  تتصنأ 
ملف ةفرغلا  يف  لوجتي  توملا  حبش  تأر 
تبحسو اھیتبكر  ىلع  تثجو  تنحنا   . رثأتت
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تجرخو هتلمح   ، ريرسلا تحت  نم  قودنصلا 
تمص طسو  ةدحاو  ةملكب  قطنت  نأ  نود 

بیبطلاو تامولكملا  تارھاعلا  لوھذو 
 ! زجاعلا
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اھولحب اھتايركذو  اھخيرات  نیلیھ  توط 
سايردنأ ةجاوخلا  اھیبأ  ةرامخ  عم  اھرمو 
اھجوزل تلاق   ، هب سأب  رعسب ال  اھتعابو 

 : ةآرملا مامأ  اھرعش  ففصت  يھو 

كلتمن انرص  دقف   ، اھحابرأ ىلإ  جاتحأ  ال  - 
اھتفاع يسفن  نأ  امك   ، لاومألا نم  ریثكلا 

 ! يدلاو تلتق  يتلا  ةمرجملاب  ينركذت  اھنأل 

قوسل ةديدج  ةحول  مسر  أدبي  وھو  اھل  لاق 
 : يسنرفلا لصنقلا  هنم  اھبلط  نیساحنلا 

نأ كايإ  نكل   ، كل ولحي  ام  يلعفا  - 
ریسأ دوقحلاف   ، دقحلا رایتل  يملستست 

. سمشلا قورشب  فرتعي  بلقلا ال  ةملظ 
، ةلجلجم ةحیضفب  ةخطلم  ایلامآ  تتام  دقل 

نع ةرارملا  عزنيو  كلیلغ  يفشي  اذھو 
نایسن ىلإ  كعفدیف   ، لیختأ امك  كردص 

 . اھتميرج
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 : اًعيرس ةریخألا  هترابع  ححص  مث 

نأ بجي  امنإو   ، ىسنن اننأ ال  اًدیج  فرعأ  - 
دقحلا ةياعر  نع  فقوتلا  ىلع  انسفنأ  ّبردن 
ملؤملا يضاملا  دسفي  ىتح ال   ، ماقتنالاو

 . انلبقتسمو انرضاح 

اھلمانأب هتفظن  نأ  دعب  ًابناج  طشملا  تعضو 
هرصخ تطاحأو  هنم  تبرتقا   ، ةقیقرلا

 : تسمھو ةيراعلا  ةمعانلا  اھعارذب 

عوبني تنأف   . لیبنلا يجوز  اي  كلمجأ  ام  - 
ةایحلا ولحت  كدوجوب   ، يفاصلا بحلا 

 . يحور أنھتو  يمايأ  رھدزتو 

 : لاقو نانحب  اھدخ  مثل 

اھرطع ددجي  يتلا  ةلیمجلا  يترھز  تنأو  - 
لك ةقارشإ  عم  ةیعادبإلا  يتقاط  حّاوفلا 

 . حابص

 : مسرلا ةفرغ  رداغت  يھو  ةكحاض  تلاق 
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ّدعأ نأ  ىلع  ينضرحي  لیمجلا  لزغلا  اذھ  - 
 . اًروف يسفنب  ةوھقلا  كل 

ءامس يف  ءاقرز  ةینول  تاسمل  عضي  عرش 
ةدعسم فیط  ةأجف  هلياخ  امنیب   ، ةحوللا

: ةرسحب لءاستو  اًریثك  درشو  رتوتف   ، باجح
مأ اي   ... ىلوألا يتقوشعم  اي  نآلا  تنأ  نيأ  )

 (. ؟ دمحم
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بالطلا ةیقب  عم  ناحرس  يوبنلا  فرصني  مل 
ثیح  ، ةیسنرفلا ةغللا  سورد  ءاھتنا  دعب 

ظحال  . الیلق لراش  ةجاوخلا  هاقبتسا 
هذیملت ينیع  نم  رمھني  نزحلا  نأ  ذاتسألا 
ةیسفنلا هتلاح  يوبنلا  رسفف   ، ءاسملا اذھ 

 : بضغب الئاق 

، ةجاوخ اي  دايدزا  يف  روعسملا  ءالغلا  - 
ادج اًریسع  راص  فیغرلا  ىلع  لوصحلاو 

، فیخم لكشب   ، دجو نإ   ، هرعس عفترا  ثیح 
لامع ةثالث  درط  يطوريدلا  داج هللا  جاحلاو 
املو  ، تاقفنلا ریفوت  ةجحب  ةلاكولا  نم  مویلا 

ينددھو ينرجز  مھنع  عافدلا  تلواح 
 . اضيأ انأ  درطلاب 

دودح الو   ، لاومألا سوؤر  باحصأل  نامأ  ال 
دوجو ، ال  لامعلل قوقح  الو   ، عمطلل

دجوي املثم  نیمولظملا  نع  عفادت  تایعمجل 
الواحم لراش  لاق   . اسنرف يف  انيدل 

جورخلل لولح  نع  اثحابو  يوبنلا  ةاساوم 
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 : قزأملا نم 

باحصأ عم  لصاوتي  دیشر  لجر  دجوي  الأ  - 
نع ءابعألا  فیفختي  مھبلاطيو  انھ  ةطلسلا 

 ! سانلا

ةلیحلا ةلق  نم  ةيرخسب  باشلا  مستبا 
 : فتھو

ةأرجلا كلمي  ناك  يذلا  دیحولاف   ، فسأ نم  - 
يلاھألا قح  يف  زواجت  يأ  ةھجاوم  ىلع 

مل يلاولا  نكلو  مركم !  رمع  دیسلا  وھ 
طایمد ىلإ  هافنف  ةرھاقلا  يف  هدوجول  حتري 

 ! تاونس سمخ  لبق 

؟ طایمد - 

ماقملا هب  رقتساو  نیماع  ذنم  اھكرت  دقل  - 
نم رثكأ  مدق  نأ  نأ  دعب  اطنط  يف  ًایلاح 
يف اًحاترم  نكي  مل  هنأل  يلاولل  سامتلا 

 . طایمدب ةماقإلا 

نھذ يف  ئجافملا  رونلاك  ةركفلا  تقرب 
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 ! يسنرفلا ماسرلا 
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هتبغر مواقي  نأ  دادحلا  روفصع  عطتسي  مل 
هردص يف  لمتعي  امب  حابف   ، كلذ نم  رثكأ 
باھذلا ّدصقت  دق  ناك   . لراش ةجاوخلا  ىلإ 

دعبو  ، مسرلا سورد  هئاطعإ  ءانثأ  يف  هیلإ 
ةدلاو نع  حوضوب  هلأس   ، ذیمالتلا فارصنا 

ةأجافملا تناك  مكو   . عبسلا بويأ  لفطلا 
 ! ةلمرأ اھنأ  ملع  امدنع  ةدیعسلا 

ةسلخ عبات  نأ  دعبف   ، ةصرفلا ّعیضي  مل 
ذاختا ررق   ، مايأ ةدعل  ةيدعس  تاكرحت 

مامأ حابص  تاذ  اھرظتنا   . ةئيرجلا ةوطخلا 
طسو ينیسحلا  دھشملا  ةراحب  اھراد 
ددحملا دعوملا  هنإ   . ةفیطل ةیفیص  ءاوجأ 

وحن هجوتلل  اھنبا  ةبحصب  يمویلا  اھجورخل 
يرتعي قلقلا   . لراش ةجاوخلا  ةسردم 

ثبعیف رادلا  باب  ىلع  صصلتملا  قشاعلا 
نم نكمتي  يسفن ال  ءودھ  نع  اثحب  هبراشب 

قزقزف بابلا  حتف  اًریخأ   . هنیجدتو هدایطصا 
تدب  . اھنباو ةيدعس  تجرخ   . فجتراو هبلق 
فیظنلا دوسألا  اھبابلج  يف  حمالملا  ةقئار 
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لبق اًرشح  ترشح  ذنم  هلدبت  مل  اھنأ  مغر 
انیمي تفطعنا   . لمارألا ةلفاق  يف  ناوألا 
يضاقلا تیب  مث  رفعج  ناخ  ةراح  هاجتا  يف 
ةراح ىلإ  تلصو  ىتح   ، نيرصقلا نیبف 
نمو ةدؤتب  امھفلخ  راس   . رفصألا بردلا 
ةلباسلا ظحلي  ىتح ال  ةبسانم  ةفاسم 

اھتیصوصخ محتقا   . ائیش نیكاكدلا  باحصأو 
ىلإ اھتدوع  قيرط  يف  يضاقلا  تیب  دنع 
نم ةراشإب  اھفقوأو  اھراوجب  راس   . اھراد

 : ةیئاھن ةقثبو ال  بدأب  لاقو  هدي 

روفصع يمسا  انأ   ... ةيدعس تس  اي  - 
بردب ةریغص  ةدادح  ةشرو  كلمأ   ، دادحلا

ىلع يقفاوت  نأ  نم هللا  بلطأو   ، زیمامجلا
 ! يب جاوزلا 

ليامت اھبلق  نكل  هتأرج  نم  ةأرملا  تتھب 
هفرعي مل  امو   . تققحت اھتاعقوت  نأل   ، ًابرط
تظحال مث  ترعشتسا  ةيدعس  نأ  روفصع 
تلأسف  ، اھعبتتب متھم  هنأو   ، اھل هتبقارم 
هتصق تفرعو   ، لراش ةجاوخلا  هنع 
ماشتحاب هتربخأ  اھنكل   ، هاياون تعقوتو 
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 : ةبذھم ةدیسب  قیلي 

شقانت رومألا ال  هذھ  روفصع  ىطسأ  اي  - 
ةرايزلل تلعج  تویبلا   ... ماعلا قيرطلا  يف 
 ! ةدیعسلا تاقافتالا  دقعو  رواشتلاو 

ءامسلا نانع  ىلإ  هبلق  زفقو  ىشتنناف 
 . اًروبحو اًحرف 
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ءاقبلا ةزيرغو  ةایحلا  بح  امھنیب  عمج 
لمرتلا لظنح  تقاذ  دقف   ، ديدشلا نزحلاو 

هتایح تداك  امنیب   ، رمذت نود  تلازامو  ةأجف 
مأ التاق  ناك  ءاوس   ، لتقلا ىضوف  يف  عیضت 

ةرجش راوجب  ایقتلا  مویلاو   . مھي ، ال  الیتق
نم اھلظ  يف  ءامتحالا  ىلإ  امھوعدت  ةقروم 

ةيدعس تدأو   . نمزلا ردغو  سمشلا  رح 
تھجاوو  ، اھلخاد يفخلا  ضراعملا  توصلا 

دقل  ... لجأ : ) تلاقو  ، ةميزعو ةوقب  اھردق 
، هولتق مھنكل   ، نونجب عبسلا  بويأ  تقشع 

عست لمرتلا  ءارحص  يف  بذعتأ  ينوكرتو 
اضيأ تلاقو  يفكي ) اذھو   ، ةلماك تاونس 

ىلإ ينبا  جوحأ  ام  : ) لفطلا بويأ  عم  افطاعت 
لجر ىلإ  يقوت  دشأ  امو   ، ميركو بیط  بأ 
رمألا يف  تشقانت  نانحلاو .) نامألا  ينبھي 

اھاعّجشف  ، هتجوزو لراش  ةجاوخلا  عم 
نیلیھ تلاقو   ، ةقفاوملا ىلإ  اًعفد  اھاعفدو 
امنیب  ، جلثملا سوسقرعلا  اھل  مدقت  يھو 

 : نانتماو ةبحم  ةرظنب  اھجوز  قمرت 
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جوز ةرضح  يف  الإ  رمثن  ءاسنلا ال  نحن  - 
 . فوطعو بحم 

 : هلوقب رظتنملا  جوزلا  لراش  مّعدو 

ةدوملاب كرمغیس  بیط  باش  روفصع  نإ  - 
 . نانحلاو

 : اكحاض لصاوو 

دقف  ، اھفرعن نیناوق ال  ردقلل  نأ  ودبي  - 
هتایح تاظحل  بعصأ  يف  ةيدعس  اي  ِترھظ 

 . اًجرح

عالتقا اھیلع  نأ  تكردأو   ، ةراشإلا تمھف 
هردص نم  جاوزلا  يف  ةرُملا  هتبرجت  روذب 
تلاق  . ائیس اًرثأ  هحور  يف  كرتت  ىتح ال 
يطعت نأ  لبق  اھتعانق  زيزعتل  اھسفنل 

لیسي ئداھلا  هتوص  : ) ةیئاھنلا ةقفاوملا 
 (. ةلوجرو افطع 
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يف نیتفرغ  نم  اًریغص  اتیب  اھل  رجأتسا 
ةراحب لراش  ةجاوخلا  راد  نم  رخآلا  فرطلا 

، نيرصقلا نیب  فراشم  ىلع  رفصألا  بردلا 
 : مزحب همأل  لاقو   ، دیج ثاثأب  هشرف 

نیتأرما دوجوب  جاوزلا  رارمتسا  يف  لمأ  ال  - 
 . دحاو فقس  تحت  ايزيرغ  نیتودع 

اھنع تزواجت  ةیساق  ةرابعب  دھشتساو 
 : هتدلاو

 ! نیترم رحج  نم  غدلي  نمؤملا ال  - 

 : ةریحب تلءاستو  باتع  ةرظنب  هتقمر 

ىلإ بھذتو  زیمامجلا  برد  رجھت  اذاملو  - 
؟ رفصألا بردلا  ةراح 

ءودھلاب هیف  معنأ  ديدج  تیب  ءانب  لجأ  نم  - 
 . الیلق دعتبأ  نأ  بجي  ةنیكسلاو 
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رادلا ءاضف  يف  رشلا  رياطتي  : ) اھل لوقي  داك 
ىتح كسمأ  هنكل  ةامحلاو ) ةجوزلا  عامتجاب 

تلثتماف  ، اھنیبج مثل  مث   ، اھرعاشم يذؤي  ال 
 . رورسلاو قیفوتلاب  هل  تعدو  هرارقل 
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توص ىلع  ةرھاقلا  يلاھأ  ظقیتسا 
مھترواسف  ، ةعلقلا نم  ةقلطنملا  عفادملا 

طغللا ّمعو   ، تانیمختلا مھتكبرأو  نونظلا 
زیمامجلا بردو  رمحألا  بردلاو  رھزألا  ءایحأ 

اھنإ  ، نیقیلا ربخلا  سانلا  فرعو   ، قالوبو
اشابلا مزھ  ثیح   ، حرفلاو راصتنالا  عفادم 

ةبرت  ) يتنيدم يف  نییباھولا  يلع  دمحم 
رسأو امھدرتساو  زاجحلا  ضرأب  ةشیبو )

ةریثك مئانغ  امھنم  حبرو  امھلاجر  نم  ديدعلا 
ىحضلا يف   . لویخلاو زعاملاو  لامجلا  نم 

تالاكولا مامأ  تانيزلا  قیلعتب  يدون 
ضفخنتس راعسألا  نأ  عیشأو   ، نیكاكدلاو

ىلع ةریثكلا  تاریخلا  عزویس  يلاولا  نأو 
، زاجحلا ضرأ  نم  هتدوع  دنع  ءارقفلا 
هئاسلجل اًرخاس  لاقو  نسُم  لجر  كحضف 

 : يواشیفلا ىھقم  ىلع 

رصتنا املكو   ، اًماع نیعبسلا  تزواجت  - 
هذھ ددرتت  يسنرف  لارنج  وأ  كولمم 
لاوط رأ  مل  كلذ  عمو   ، ةعئاضلا تاینمألا 
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اھرعس ةدحاو  ةعلس  ةليوطلا  يتایح 
رعس الإ  ةسورحملا  رصم  يف  ضفخني 

 ! مكاحلل ةكولمم  ةعلس  هرابتعاب  ناسنإلا 
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ةیحص ةكعول  كب  صوغوب  ةجوز  تضرعت 
اًعيرس تلحن   ، عوبسألا اذھ  علطم  ةئراط 
لجرلا ملأت   . قیقرلا اھھجو  ةرفصلا  تبرضو 
ىلإ بھذي  ملو  اھراوجب  يقبو  كبتراو 
اھرمغ  . نیلاتتم نیموي  ةعلقلاب  هبتكم 

بیبطلا اًروف  اھل  ىعدتساو  هتياعرو  هنانحب 
يف ةریبك  ةرھشب  عتمتي  يذلا  يلاطيإلا 
ةدیسلا تدرتسا  لعفلابو   ، يجنرفإلا يحلا 
ىلع هزنتلا  هنم  تبلطو   ، اًعيرس اھتیفاع 
ففصت يھو  تلاق  ثیح   ، لینلا ئطاش 

 : اھرعش

يجوز اي  كاوس  دلبلا  اذھ  يف  يل  سیل  - 
سولجلاو اًعم  جورخلا  بحأ  مكف  بیبحلا ... 
يلایل يف  ةصاخ  رحاسلا  رھنلا  مامأ 

 . فیصلا

رھش بسانت  ةنیل  مئاسن  تبھ  قيرطلا  يف 
مجحلا ةبیطلا  ةجوزلا  تظحالو   ، وینوي

اًجاھتبا سانلا  اھقلع  يتلا  تانيزلل  مخضلا 
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نع تلاقو   ، نییباھولا ىلع  يلاولا  ةرصنب 
 : تانيزلا ىلإ  ریشت  يھو  رطاخ  بیط 

مھنإ  ، اقح بیط  بعش  نويرصملا  - 
هبلج يف  نوّننفتيو  حرفلا  نوقشعي 

 . هراكتباو

وھو لاقو   ، اقوذو ةلماجم  لجرلا  مستبا 
وتسم رجح  ىلع  سولجلا  ىلع  اھدعاسي 

 : حلط ةرجش  راوجب 

مھاتأ  . رمألاب حرف  اذھ   ... يتبیبح اي  ةرذعم  - 
 . اوحرفي نأ  دبال  نذإ   . اوحرفي نأ  نامرف 

اندف  ، مھفلا مدع  نع  اًریبعت  اھنیبج  تبطق 
تفتلي وھو  لاقو  اھب  قصتلا  ىتح  اھنم 

 : ةرسيو ةنمي 

ةطرشلا رماوأب  تقلع  تانيزلا  هذھ  - 
هذھ ذیفنت  ىلإ  نورطضم  انھ  سانلاو 
عضولاو  ، ریثكلا مھفلكت  اھنأ  مغر   ، رماوألا
بلاطمو ديازتي  رقفلاف   ، ءوسلا غلاب  نآلا 
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ابوروأ ال لودو  ينامثعلا  ناطلسلاو  يلاولا 
يف دجن  موي ال  يتأي  نأ  ىشخأو   ، يھتنت

دق اونوكي  نأ  دعب   ، هعیبن ائیش  رصم 
 . اًمامت اھوفزنتسا 

 : تلءاستو  ، ةأرملا تلفج 

 . صوغوب اي  اذكھ  اًمئاشتم  كدھعأ  مل  - 

ىلإ ةيواذلا  سمشلا  لمأتو  الیلق  درش 
 : لاقو يلیللا  اھرقتسم 

تارماغم نم  اًریثك  دلبلا  اذھ  ىلع  ىشخأ  - 
نییباھولا ىلع  رصتنا  هنأ  حیحص   . يلاولا

ةشیب  ) يتنيدم مھنم  درتساو   ، زاجحلا يف 
نع تارتمولیكلا  تائم  نادعبت  نیتللا  ةبرتو )

ناك هنإ  لوقت  رابخألاف   ، كلذ عمو   ، ةكم
مھندم رمد  هنأو   ، نییباھولا عم  ادج  افینع 
نل زاجحلا  يلاھأ  نأ  لیختأو   ، مھارقو

 . ریمدتلا اذھ  اورفغي  نلو   ، فنعلا اذھ  اوسني 

؟ نكیلو - 

486www.jadidpdf.com



اھتجاذس نم  رثكأ  اھتبیطل  مستبا 
 : لاقو ةیسایسلا 

نمكت ةلكشملا  نإ   . ةزيزعلا يتجوز  اي  ال  - 
رودصلا يف  ةقلاع  لظتس  تارارملا  نأ  يف 
ومنيو دقحلا  رھدزیسو   ، نینسلا تارشع 
ىلع زاجحلا  لھأ  سوفن  يف  نمزلا  عم 
ببسب  ، لیج دعب  الیج  نیيرصملاو  رصم 

نیيرصملا ال نأ  نزحملا  نكل   ، يلاولا مئارج 
اولمحي مل  مھف   ، كراعملا هذھ  يف  مھل  بنذ 
اوسیل مھنأل  عفادملا  اوبرضي  ملو  فویسلا 

رحد يذلا  يلاولا  شیج  نإ   . اًدونج
طوؤانرألاو كارتألا  نم  نوكم  نییباھولا 

نكل نويرصم ! دونج  هب  دجوي  الو   ، ةبراغملاو
رصمب كراعملا  هذھ  قصلیس  خيراتلا 

لكب  ، مظاعتي دق  انھ  نمو   ، نیيرصملاو
نم زاجحلا  لھأ  سوفن  يف  لغلا   ، فسأ

نع نويرصملا  يردي  نأ  نود  رخآ  ىلإ  رصع 
 ! ائیش لغلا  اذھ 

بایثلا لھلھم  ةيوشم  ةرذ  عئاب  امھب  ّرم 
 : الئاق هتجوزل  سمھف   ، حمالملا رماض 
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؟ دالبلا لھأب  لاحلا  غلب  فیك   ... يرظنا - 

 . ءاطعلا هل  لزجأو  ةرذ  نيزوك )  ) هنم عاتبا  مث 
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راجتلا رابكو  رھزألا  خویشو  نایعألا  عّمجت 
مھل حامسلا  راظتنا  يف  ةعلقلا  ةحاس  يف 

يناھتلا ميدقتل  يلاولا  مامأ  لوثملاب 
، نییباھولا ىلع  راصتنالاب  تاكيربتلاو 
زونك نم  ةبعج  مھنم  دحاو  لك  ةزوحبو 

فویسلاو فحتلاو  ةضفلاو  بھذلا 
ةميركلا راجحألاب  ةمعطملا  رجانخلاو 

دمحمل ايادھ  اھومدقیل  ةرخافلا  ةشمقألاو 
هرصنبو اًملاس  هتدوعب  الافتحا  اشاب  يلع 
ندملا دادرتساو  نییباھولا  ىلع  مساحلا 
ةبرت  ) يتنيدم ىلع  ةوالع   ، ةسدقملا

. ينامثعلا ناطلسلا  ءادعأ  لبق  نم  ةشیبو )
رابكب نیصاخلا  مدخلا  لاجر  ىوزنا  امنیب 

 . ةراشإلا نھر  مھنم  ةبرقم  ىلع  موقلا 

، مدعنم میسنلاو   ، ةقراح سمشلا 
ووذ طوؤانرألا  سرحلاو   ، لاط راظتنالاو 
نوبصتني ةنولملا  نویعلاو  ةيدرولا  ةرشبلا 
ةیمسرلا مھسبالمب  بابلا  مامأ  داتوألاك 

نم عیمجلا  اوعنمیل  ةرماعلا  مھتحلسأو 
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مھنإ  . كلذل اًریسفت  نومدقي  الو   ، لوخدلا
جاحلا حاصو   . نوبھأتم  ... نودماج  ... نوتماص

 : اًسئاي يطوريدلا  داج هللا 

ةرضح يف  لوثملاب  فرشنس  ىتم  - 
تاعاس سمخ  ذنم  انھ  فقن  نحن   ... يلاولا

 ! محرت ویلوي ال  سمشو 

ببسلا نع  رسفتسي  نأ  رھزألا  خیش  لواح 
ملف يلاولا  ةلباقمب  مھل  حامسلا  مدع  يف 

ىرخأ ةعاس  فصن  دعبو   ، ةباجإ يأ  قلتي 
مھیلع جرخ  جزللا  قرعلاو  باذعلا  نم 

ةربنب ألملل  لاقو  هتنيز  لماكب  اشاب  میھاربإ 
 : ةداج

فرش مكحنمیس  معنلا  يلو  ةرضح  - 
عم هعامتجا  يھتني  امدنع  هيدي  نیب  فوقولا 

 . يزیلجنإلا لصنقلا  ةداعس 

لءاستو طغل  راسف   ، ىتأ ثیح  نم  بھذ  مث 
 : ةریحلا مھتكبرأ  سانأ 
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ءاج ىتم   ، يلاولا نيرع  لخدي  اًدحأ  رن  مل  - 
؟ لصنقلا اذھ 

 . انروضح لبق  لصو  امبر  - 

 . ةنماثلا ذنم  انھ  نحن  - 

لمأ هنإ   ، الھس اًرمأ  تسیل  ماكحلا  ةلباقم  - 
 . باذعلاو ءاقشلاب  نوجعم  لانملا  دیعب 

، هایملا حادقأ  مھیلع  عزویل  ءاقسلا  مھنیب  ّرم 
لبق ضرألا  شارتفا  ىلإ  نسلا  رابك  رطضا 

رمأ مھضعبو   ، ءایعإلا نم  اوطقسي  نأ 
، ماعطلا ضعب  ءارشل  باھذلاب  همداخ 
فصتنا املو   . جلثملا بورخلا  بلط  ثلاثو 
دجسم نم  رھظلا  ناذأ  قلطنا  راھنلا 

، اوریحتف  ، لیمج توصب  نسح  ناطلسلا 
، ةالصلا ىلإ  نوبھذيو  مھعقاوم  نوكرتي  لھ 

نیب لوخدلاب  مھل  حمسُي  دقف  نورظتني  مأ 
؟ ىرخأو ةظحل 

رابغب ًابوحصم  لیخ  رفاوح  توص  عمس  ةأجف 
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اوأرف مامتھاب  عیمجلا  تفتلا   ، نخاس يلمر 
تاذ يسنرفلا  لصنقلاب  ةصاخلا  ةبرعلا 
قرتخت ناداوج  اھرجي  يتلاو  قرزألا  نوللا 
لخدملا دنع  فقتو   ، ةعلقلاب ىربكلا  ةحابلا 

الإ  ، لصنقلا اھنم  لزني  مل   . اًمامت سیئرلا 
هلابقتسال اًعرسم  اشاب  میھاربإ  ءاج  امدنع 

مث  ، ویلوي سمش  نم  دشأ  ةرارحب  بابلا  دنع 
موتكم طخس  طسو   ، لخادلا ىلإ  هبحطصا 

سقطلا طایس  تحت  نيرظتنملا  لبق  نم 
 ! بھاللا

جرخ  ، ةقیقد نيرشعب  رصعلا  ناذأ  لبقو 
لصنقلا نم  لك  هتبحصبو  اشاب  میھاربإ 
امھحفاص  ، يزیلجنإلا لصنقلاو  يسنرفلا 

ةماستباب امھعیش  مث  اًّعدوم  ةرارحب 
هتبرع امھنم  لك  لقتسا  املو   ، ةضيرع

، ةعلقلا نم  جورخلل  نیتعرسم  اتعفدناو 
هبتناف  ، لاع توصب  اشاب  میھاربإ  حنحنت 
مأسلاو راظتنالا  مھكھنأ  نيذلا  عیمجلا 

همامأ اوفقوو  هنم  اوبرتقا   . سمشلا نارینو 
ةرظنب يلاولا  نبا  مھقمر   . قفتا امفیك 

 : لوقي نأ  لبق  ةداح  ةقیمع 
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ىلع مكركشي  معنلا  ّيلو  ةرضح  - 
نأ مكنم  بلطيو   ، مكايادھو مكرعاشم 
مكاري نل  هنكل   ، سرحلل ايادھلا  اوملست 

 ! دغلا يف  مكب  يقتلي  دقو   ، مویلا

تارظن اولدابتو  مھظیغ  نورظتنملا  مظك 
روعشو تاذلل  راقتحاو  راكنتساو  ىسأ 
يطوريدلا داج هللا  جاحلا  متمت   ، ةلذملاب

انلذأ دقل   ) اھعامس ةیشخ  ةضیفخ  تاملكب 
نوتاتقي ةعلقلا  اورداغ  مث   ،( انسولفب يلاولا 

 ! قرعلاو ظیقلاو  رابغلا  طسو  لمألا  ةبیخ 
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ئجوف هیبأ  ىلإ  اشاب  میھاربإ  داع  امل 
ًابجعتم لءاستف   ، يغانلا ناكرش  دوجوب 

نیلجرلا نأ  ظحال  دقو  ؟  هاعدتسا ىتم 
ةذفانلا نم  مطقملا  لبج  ىلإ  نارظني 

لأسو ریبك  لوضف  هشھنف   ، ديدش زیكرتب 
 : هدلاو

؟ يبأ اي  رمأ  نم  لھ  - 

 : ءودھب لاقو  يلاولا  تفتلا 

يتطق يل  اورضحي  مھعد   ... ءيش ال  - 
 . ةلضفملا

 : ةأجف هلأس  مث 

؟ مطقملا لبج  يف  میھاربإ  اي  لوقت  اذام  - 

ةیسامولبدو بدأب  لاق  هنكل   ، ریمألا مھفي  مل 
رحاسلاو مكاحلا  نیب  رتوتب  هرظن  عزوي  وھو 

:
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رمأي مكومس   . معنلا ّيلو  اي  مكلوق  لوقلا  - 
 . ذفنن نحنو 

زاجحلا نم  تدع  ذم  ؟  ىتفلا دصقي  اذام 
قاذ دقل   . ةمھبم تارذشب  ةوسكم  هتارظنو 
، دیعصلاب وھو  يبایغ  يف  ةطلسلا  ةذل 
ىلع ذوحتسيو  يتوم  ىنمتي  ناك  لھف 
ریبك وحن  هجوت  ؟  اھلك رصم  يف  ةطلسلا 

 : سأیب اًحئاص  ةرحسلا 

يف دحأ  ؟ ال  ةرحسلا ریبك  اي  كل  لقأ  ملأ  - 
 . ديرأ ام  مھفي  ةعلقلا 

ىلإ ونري  لازام  وھو  لاقو  يغانلا  دھنت 
 : لبجلا حفس 

اھیلإ لصت  ةمیظع ال  ىؤر  نيرفاظلا  ةداقلل  - 
. ركبلا مكنبا  ملعتي  مكنمو   ، نيرخآلا نیعأ 

 . ءوس لك  نم  امكظفح هللا 

الماح مداخلا  رضحو   ، ءارطإلاب يلاولا  لمث 
نانحب اھاقلتف   ، ءاضیبلا ةيریبیسلا  ةطقلا 
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هجوتي وھو  قفرب  هلمانأب  اھرھظ  تبرو  غلاب 
ةصاخلا هتكيرأ  ىلع  ةلضفملا  هتسلج  وحن 

 : لاقو

كرحس اندشري  ول  هآ   ... يغان اي  انسح  - 
مطقملا لبج  اھب  ّنيزن  ةقيرط  ىلإ  لاعفلا 

 . رضخألا نوللاب 

 : ّنیب نزحب  فاضأ  مث 

نم ريرقت  ينلصو  دقف   ، فسألل - 
نأ هیف  نونلعي  نییسنرفلا  نیسدنھملا 

ةلیحتسم ةلأسم  مطقملا  لبج  ةعارز 
، هروخص ریسكت  ىلإ  نورطضیس  مھنأل 
ةباوب هنأل  ةرھاقلا  نمأ  ددھیس  يذلا  رمألا 
ينعد كلذ  عمو   . قرشلا ةھج  ةیعیبط  عافد 

ةواسقلا هذھ  تھرك  يننأ  يغان  اي  كربخأ 
ةياعد يھف   ، يمكح رقم  مامأ  ةضبارلا 
ىدل انع  ًابذاك  اًعابطنا  ردصتو   ، ةئیس
ةیصخش لكو  ةیبوروألا  لودلا  لصانق 

يف انھ  اھ  اھلبقتسنو  انیلإ  دفت  ةمھم 
نويرصملا اناياعر  هب  معني  ام  دض  لب   . انرقم
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معي يذلا  ءاخرلاو  شیعلا  ةعسو  دغرلا  نم 
انتدایق لضفب  مكسفنأ  نورت  امك  رصم  ءاجرأ 

 ! مھلجأ نم  بئادلا  انلمعو  ةدیشرلا 

 : ةبيرغ ةيدجب  لجرلا  فتھف 

ّيلو ةمدخل  اھصصخأس  رحسلا  مولع  لك  - 
 . هتابغر قیقحتو  معنلا 

كملع ول  هآ  : ) هرطاخ ددرو  قمعب  هیلإ  انر 
ينبا لقع  يف  رودي  اذام  يل  فشكي  اذھ 

مل ةحيرم  ریغ  تارظن  هل  تراص  دقل  ؟  ركبلا
ةیبصع ةكرحب  مث  لبق .) نم  هیف  اھدھعأ 

ءودھب هنبا  رمأ  مث   ، ةشیشلا نم  اًسفن  بذج 
:

يل مدق  اذام  فرعأل  ايادھلا  اوبلجي  مھعد  - 
 ! مھخویشو نیيرصملا  نایعأ 
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زنتكم دسجب  صاخلا  اھحانج  يف  هتلبقتسا 
ةبكنم تناك   . ةداعس تارظنو  ةفافش  بایثو 
مھنب صحفتت  رخاف  يلاطيإ  ريرس  قوف 

رابك تاجوز  نم  اھتقلت  يتلا  ةیبھذلا  ايادھلا 
ةلفط حرفب  تلاق  خویشلاو .  راجتلاو  نایعألا 

نم اًراوس  ىنمیلا  اھتحارب  عفرت  يھو 
ءوض يف  لضفأ  ةروصب  هلمأتتل  بھذلا 

تسكعنا دقو   ، فقسلا نم  ةالدملا  ايرثلا 
 : ةقارب ةلیمج  راوسلا  طیحم  ىلع  اھؤاوضأ 

غئاص هّعوطي  نیح  بھذلا  لمجأ  ام  - 
اي راوسلا  اذھ  ةعور  ىلإ  رظنا   ... رھام
 . بیبحلا يجوز  اي  كل  اًركش   ... دمحم

يلحلاب ثبعت  يھو  ةحزام  تفاضأو 
ىركس طارقألاو  دوقعلاو  رواسألاو 

 : بھذلا ةسوسوب 

موي لك  رصتنتلو  ءارحصلا  يف  رحبتلف  - 
ةنیمثلا ايادھلا  ىقلتأل   ، سیسخ ودع  ىلع 
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 ! باسح ریغب 

ةیبلوللا ىعفألا  ىلإ  ریشت  يھو  تلمكأ  مث 
 : يجاجزلا اھقودنص  يف  ةموكملا 

ةبیطلا ظوظحلا  بلجت  ىعفألا  هذھ  - 
تاریخلاف  ، ةلیحتسملا تاینمألا  ققحتو 

 . ماوعأ لبق  اھب  ينتئج  ذنم  انیلع  رمھنت 

 : سمھو اھتحار  مثلف 

، ةنیمأ اي  كلضفب  وھف  هققحأ  راصتنا  يأ  - 
يذلا بارتلا  يواست  ملاعلا ال  ايادھ  لكو 

 . هقوف نيریست 

ةاتف لالدب  تلاقو   ، عومسم توصب  هتلبق 
 : نیعبرألاو ةسمخلا  اھماوعأ  عم  ضقانتي 

 . اشاب اي  كبحأ   ... دمحم اي  كبحأ  - 

ةفطاخ ةلبق  يف  اھاف  مثلو  يلاولا  كحض 
 : حاصو
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نحنو اشابلا  تنأ   ... مناھ اي  ةنیمأ  اي  كبحأ  - 
 ! كدیبع
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نودرشتملا ذوحتسال  دادحلا  روفصع  الول 
ناكد يف  ةلیلقلا  رویطلا  ىلع  نوعئاجلا 
اھولكأ امبرو  اھوحبذو  يجرارفلا  سيوع 

يذلا شحافلا  ءالغلاف   ، عوجلا ةدش  نم  ةئین 
ىلإ سانلا  نم  ریثكلا  عفد  دابكألا  يوكي 
قيرطلا عطقو  ةجطلبلاو  ةوقلا  لامعتسا 

نیلابم ال ریغ   ، مھئاذغ ىلع  لوصحلل 
، نیناوق الو  ةطرش  الو  لوصأ  الو  فارعأب 

فرعت ةغرافلا ال  ةدعملاو   ، رفاك عوجلاف 
مارتحا ةلیضف  اھمھت  الو   ، مارحلاو لالحلا 
بویجلا تمادامو   . ءارشلاو عیبلا  نیناوق 
شورق وأ  مھارد  وأ  تالاير  الب  ةسئاب 

نوناق فنعلاو  نیمورحملا  حالس  يدايألاف 
يراوح يف  ترشتنا  اذكھ   . نیسئایلا

ةمئاھ تاعومجم  اھتقزأو  اھبوردو  ةرھاقلا 
نیلوستملاو ىعوجلاو  ءارقفلا  نم 

حیحش وھو  مھيدايأ  هلوطت  ام  نوفطخي 
سيوع لاقو   . لوذرملا مھعوج  هب  اودسیل 

ناذأ بقع  هناكد  قلغب  مھي  نأ  لبق  روفصعل 
 : برغملا
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... مویلا لاوط  ةدحاو  ةجاجد  عبأ  مل   ... لیخت - 
 ! فیخمو ریبك  قلقب  رذنت  ءاوجألا 

... تاجاجد ةنفح  كتزوحب  نأ  دمحا هللا  - 
مھيدايأ نیب  نم  تبرست   ... نیكاسم سانلا 

 . ةحیحشلا مھلاومأ 

مكب هقرع  ففجي  وھو  حاصو  هقيدص  دھنت 
 : ديدشلا رحلا  ببسب  هبابلج 

ايادھلا اولمح   ... نولجخي رابكلا ال  انراجتو  - 
اودعصو  ، ىفلزو ًابرقت  اشابلا  ىلإ  ةنیمثلا 
ضفر كلذ  عمو   ، ةعلقلا ىلإ  سمأ  اھب 

 ! مھايادھ ىلع  ىلوتسا  هنكل   ، مھءاقل

 : انيزح روفصع  مغمغ 

نولبقي مھتلعج  يلاولا  عم  مھحلاصم  - 
مھتابجاو مھتسنأو  نيرغاص  مھل  هتناھإ 

اندالب يف  نیمولظملا  رثكأ  ام   ... ءارقفلا وحن 
ـــ يدص اي 

نم ةدراش  ةعومجم  ناكدلا  محتقا  ةأجفو 
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ةكھنم مھنادبأو  ةظحاج  مھنویع   ، ىعوجلا
اوعفد  . ةرازغب مھھابج  نم  لیسي  قرعلاو 
اًرثعتم ضرألا  ىلع  طقسف  ةوقب  سيوع 
ىلإ عرھ  روفصع  نكل   ، رویطلا صافقأب 
لخادلا نم  هسفن  ىلع  ناكدلا  باب  قالغإ 
حاصو  ، جاجدلا صافقأ  نم  اوبرتقي  نأ  لبق 

زیمامجلا برد  لھأ  ّمھف   . ةدجنلا ًابلاط 
دعب ءالخدلا  درط  ىلإ  ةبيرقلا  ةقزألاو 
نادمح باشلا  اھیف  ىلبأ  ةریصق  ةكرعم 
ناكدلا باب  حتف  مث   ، انسح ًءالب  يجاتلبلا 

 : ثھلي وھو  اًركاش  هقيدصل  سيوع  لاقو 

 ! ةیقابلا رشعلا  تاجاجدلا  تدقفل   ... كالول - 

ىضم يذلا  نادمح  ىلإ  اًریشم  فاضأو 
دیعيو يدامرلا  هبابلج  مكب  هقرع  حسمي 

 : ةمھب صافقألا  بیترت 

يذلا يجاتلبلا  نادمح  بیطلا  يراج  اذھ  - 
اھحتف يتلا  ةناخسدنھملا  ةسردمب  قحتلا 
ّبدأ دقل   . اًرخؤم ةيارسلا  شوحب  يلاولا 
هتقاشرو هتوقب  مھضعب  باصأو  نیمجاھملا 
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 : ةربنلا يلاع  توصب  اًرخافم  نادمح  لاقف 

ول میظعلا  هللاو   ، سيوع اي  يخأ  تنأ  - 
 . اًعیمج مھیلع  تیضق  تنكل  اودامت 

يذلا هقيدص  فتك  تبرو  روفصع  مستبا 
ىھقم ىلع  بورخلا  لوانت  ىلإ  هاعد 
 : الئاق رذتعا  هنكل   ، ةلجف ملعملا 

بردلا ىتح  ليوط  يراوشم   ... ةرذعم - 
 ! يتجوز نع  رخأتأ  نأ  ديرأ  الو   ، رفصألا

لاقو ءانھلاو  ةداعسلا  سيوع  هل  ىنمت 
 : ةبحمب اًحزامم 

 . يبحاص اي  انل  ىبقع  - 

 : فتھو يجاتلبلا  نادمح  كحضف 

 . براي - 
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ةكبش نیب  زیمامجلا  برد  روفصع  قرتخا 
، ةيروغلا غلب  ىتح  ةقزألاو  يراوحلا  نم 

ءافتخا عم  ديازتت  ةملظلاو  شعنم  ءاوھلا 
نیكاكدلا مظعم  نأ  روفصع  ظحال  رمقلا . 

عماج دنع   . ىضوفلاو رقفلا  ببسب  ةقلغم 
ةأرما  . ةأرما حبش  حمل  يروغلا  هوصنق 
هتزھ  . داطصتل ءاكذب  اھعقوم  تذختا 
تاورضخلا ةعئاب  ةكوربم  اھنإ   . ةأجافملا

هجوب هتحفاص   . ءافخلا يف  اھتعاضب  ضرعت 
. اھترشب تنول  يتلا  غابصألا  مغر  نيزح 

 : فیعض توصب  تلاق 

... نمز ذنم  كرأ  مل   ... روفصع يس  الھأ  - 
؟ كلاوحأ فیك 

 . ةكوربم اي  تنأ  كرابخأ  ام   ... ریخب - 

دمحن هللا.  - 

 : هنئمطتل هتربخأ  ةعرسبو 

ةبيرق ةفرغ   . ةبارخلا نم  لضفأ  ناكم  ّيدل  - 
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 ! ةینطابلا يف 

 : عوجوم بلقب  اھل  لاقو  اھیلع  قفشأ 

 . عیطتسأ نل   ... كركشأ - 

جرخأو هبابلج  ةلایس  يف  هتحار  ّسد  مث 
اھبھوو ةسنارفلا  لايرلا  ةئف  ةیندعم  ةعطق 

 : سماھ توصب  لوقي  وھو  اھل 

 . كیلع بوتي  انبر  - 

رماع بلقب  ةيدعس  وحن  ىطخلا  عرسأو 
 . لالحلا ءاقللا  ىلإ  وفھي  بحلاب 

71

امدنع جاوزلا  بذعأ  امو   ، بحلا لمجأ  ام 
، نیجوزلا نیب  يسفنلا  مھافتلا  دوسي 
لعشي میقم  نئاك  نم  ةامحلا  لوحتت  نیحو 

ءاعدلاب جھلي  فیطل  رئاز  ىلإ  قئارحلا 
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دادحلا روفصع  وھ  اھو   . بابحألل رتسلاو 
 : هسفنل لوقيو  ةديدجلا  هسورعب  معني 
لمأ الو   ، ةيدعس نودب  معط  ةایحلل  سیل  )

ةأرما بلق  عبرتي  مل  اذإ  ایندلا  هذھ  يف 
 (. اھجوز شرع  ىلع  ةبحمو  فوطع 

 : ةديدش ةقرب  اھنذأ  يف  ءاسم  تاذ  سمھو 

، ةدحاو ةأرما  بلق  يف  نانحلا  اذھ  لك  - 
اي كلمجأ  ام  ؟  نیملاعلا ءاسنل  تیقبأ  اذامف 

 . ةبیبحلا يتجوز 

ايازم اھجوز  يف  تفشتكا  دقف   ، ةيدعس امأ 
فراجلا نانحلاو  دئازلا  مركلا  لثم  ةديدج 
اھریغص ىلع  فطعلاو  رعشلا  بحو 

ةظوظحم : ) اھسفنل تلاقف   ، هب مامتھالاو 
هل لجر  ىلع  اھقيرط  يف  رثعت  يتلا  ةأرملا 
ةلیل تاذ  هل  تحابو   ،( ةبیط حورو  ریبك  بلق 

نخاسلا جامدنالا  نم  ةرحاس  ةرھس  دعب 
 : لیمجلا

رصم ألمنل  ءانبأ  ةرشع  كل  بجنأ  ينتیل  - 
 . مائولاو ةبحملاب  ةسورحملا 
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مدع ىلع  صرحلا  دشأ  ةيدعس  تصرح 
وأ بیطب  عبسلا  بويأ  لحارلا  اھجوز  ركذ 

صرحلا اذھ   ، ديدجلا اھجوز  مامأ  طق  يدر 
نأب اھتمھلأ  يتلا  ةيوثنألا  اھتزيرغ  نم  ىتأ 
نأ ركذتي  وأ  فرعي  نأ  قیطي  لجر ال  يأ 
رخآ لجر  ناضحأ  نیب  اًموي  تناك  هتأرما 
ةروصلا ىتح   . تاومألا نم  راص  ول  ىتح 

لراش ةجاوخلا  هل  اھمسر  يتلا  ةدیحولا 
رادجلا قوف  نم  اھتلازأ  ماع 1805 ،  يف 
تلاق  . ةصاخلا اھئایشأ  يف  اھتفخأو 

بويأ ربكي  امدنع  : ) ةمات ةعانق  نع  اھسفنل 
بويأ هیبأ  ةروص  هعم  لمحیلف   ، ریغصلا

ةایحب ناجوزلا  معن  هراد .) اھب  نيزيو  ریبكلا 
امھتقالع تدطوتو   ، اھیف ةبئاش  ةیخر ال 

اھغلبأ ىتح  نیلیھ  هتجوزو  لراش  ةجاوخلاب 
هرارقب فيرخلا  يلایل  نم  ةلیل  تاذ  روفصع 

 ! ئجافملا
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72

ةعاس فصنب  رجفلا  لیبق  ةلفاقلا  تقلطنا 
، ددحمو حضاو  فدھلا   . ةملظلاب يمتحتل 

مركم رمع  دیسلا  راد  ىلإ  لوصولا  وھو 
. ةیتيزلا ناولألاب  هل  ةروص  ءاشنإو  اطنطب 

دادحلا روفصع  عم  لراش  ةجاوخلا  قفتا 
، ارس ةلحرلاب  مایقلا  ىلع  ناحرس  يوبنلاو 

صخش مركم  رمع  نأ  اًدیج  فرعي  وھف 
يفنم هنأو   ، يلاولا لبق  نم  هیلع  بوضغم 
امھل لاق  دقو   ، ةليوط تاونس  ذنم  كانھ 

 : حوضوب

انمالكف  ، ةطرشلا لاجر  انل  ضرعت  اذإ  - 
بھاذ انأ  وھو :  اًدحاو  نوكي  نأ  يغبني 

امتنأو  ، هيوذ نم  بلط  ىلع  ًءانب  همسرأل 
 . يل نادعاسملا 

لفكتو  ، ةلحرلل اًدیج  ةدعلا  دعأ  اذكھو 
، هیقیفرل نيداوج  رجأتسا  اھلك .  اھتاقفنب 
مھل تدعأو   ، لیصألا هداوج  ىطتما  امنیب 

داتعلاو دازلا  ةتوقاي  ةنواعمب  نیلیھ 
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ریثكلاب ةيدعس  مھتدوزو   ، قيرطلل نیمزاللا 
رصأو  . ةجزاطلا تاورضخلاو  هكاوفلا  نم 
مھعم اولمحف  هایملاب  دوزتلا  ىلع  لراش 

هل لاق  روفصع  نأ  مغر  تانینقلا  نم  ديدعلا 
 : اكحاض سمأ 

، هایملا رثكأ  ام   ، ةسورحملا رصم  يف  - 
اي قلقت  الف   ، لینلا راوجب  شیعن  نحنف 

 . ةجاوخ

ضبقنا ةلحرلاب  هتجوز  روفصع  ربخأ  نیحو 
تلتق فیكو  میلألا  يضاملا  تركذت   ، اھبلق

ردغ ةلیل  يف  عبسلا  بويأ  اھجوز  ةطرشلا 
 : قلقب هل  تلاقف   ، ءادوس

. هافنف مكاحلا  جعزأ  لجر  نم  اوبرتقت  ال  - 
 : اضيأ تلاقو 

 . يلع دمحمل  نامأ  ال  - 

رثكأ همامأ  اھفوخ  يدبت  نأ  أشت  مل  اھنكل 
يف قرشي  رارصإلا  تحمل  امدنع  مزاللا  نم 
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 . هینیع

ةقثب ةجاوخلل  لاقف  ناحرس  يوبنلا  امأ 
 : ةديدش

نوفقي طوؤانرألا  سارحلا  نأ  فرعأ  - 
نكل  ، مركم رمع  دیسلا  راد  مامأ  داصرملاب 

 . ةقلغملا باوبألا  اًمود  حتفت  لاومألا 

 : فاضأ مث 

اشابلا لوأ  نم  لاملا  نوقشعي  دونجلا  لك  - 
فقي يدنج  رغصأ  ىتح  هسفن  يلع  دمحم 

 . اًميدق اشابلا  ضراع  لجر  راد  مامأ  اًسراح 

 : اًححصم ماسرلا  بّقعف 

بحاص نكلو   ، لاملا قشعت  اھلك  سانلا  - 
لوصحلا ضفري  يذلا  وھ  طقف  ریمضلا 

 . قح هجو  نود  هیلع 

ةلفاقلا تقلطنا  ةعاس  فصنب  رجفلا  لیبق 
ءاوجأ طسو  ةیكبزألا  وحن  رفصألا  بردلا  نم 
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روفصع نم  لك  عضو  ثیح   ، ةعئار ةیفيرخ 
حلست امنیب   ، هبناج يف  اًرجنخ  يوبنلاو 
ردغل ًابسحت  ةجنبطب  لراش  ةجاوخلا 
لامآب لاجرلا  رودص  تألتماو   . قيرطلا

هببسي يذلا  يتوصلا  جیجضلا  مغر   ، ةریبك
ةكرب لوح  اوراد   . ةكيدلا حایصو  بالكلا  حابن 

اوراسو قالوب  هاجتاب  اوردحنیل  ةیكبزألا 
عم ةمیخلا  اربش  اوغلب  ىتح  لینلا  ةاذاحمب 

ماسرلا هجو  للھتف   ، سمشلا قورش 
 : حاصو يسنرفلا 

 . فيرلا رظنم  لمجأ  ام  - 

مجح فشتكا  ریسلا  ةلصاوم  عم  نكل 
نیحالفلا ةایح  رمغي  يذلا  سؤبلا 

فقي عقدملا  رقفلا  دھاش   . نیيرصملا
تویبلاو ىرقلا  مامأ  اًرخاس  ةفالصب 

نیبج نم  لئاسلا  قرعلا  لمأت   . ةئرتھملا
ةأرما عبات   . ةمھب ضرألا  ثرحي  نسُم  لجر 
اھمدق نكل   ، ىعرتل ةسوماج  رجت  ازوجع 

ىلع تأفكناف  ةینیطلا  ضرألا  يف  تقلزنا 
لاجرلا ىري  وھو  هبلق  علخناف  اھھجو 

512www.jadidpdf.com



وھو هساوح  تقزمت   . اھتدجنل نوعسي 
لافطألا نویع  يف  ثبعي  بابذلا  دھاشي 
مھرود مامأ  نوھلي  نيذلا  ايارعلا  هبش 

َلبقُي فیك  : ) اًركنتسم لءاست   . ةفشقتملا
يف ةسورحملا  رصم  يف  ءايرثألا  شیعي  نأ 
رقفلا مھشھني  انھ  سانلا  امنیب  میعنلا  لظ 

 (. ؟ قدصت ةروصب ال  نامرحلاو 

لك ىدأو   ، ةحارلا نم  اطسق  اوذخأ  اھنب  دنع 
يف رھظلا  ةالص  يوبنلاو  روفصع  نم 
عایتبا ماسرلا  ىلوت  امنیب   ، بيرق دجسم 
ةنيدملا قوس  نم  میسربلا  نم  تایمك 

تحت اطیسب  ًءادغ  اولوانت   . لویخلا تاتقتل 
، ناصغألا ةفیثك  ةرمعم  حلط  ةرجش  لظ 

 : ماسرلا امھل  لاق  ثیح 

ىتح ال ماعطلا  يف  فرسن  انوعد ال  - 
 . مونلا ناطلس  انمجاھي 

، ربكأ ةعرسب  مھاغتبم  وحن  اوقلطنا  مث 
، ءاشعلا ناذأ  عم  اطنط  فراشم  اوغلبف 

ةلوھسب مركم  رمع  دیسلا  راد  اودصق 
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 . هناكم نع  نيرباعلا  دحأ  اولأس  امدنع 

لاملا سایكأف   ، ناحرس يوبنلا  عقوت  امك 
ددرت دعب  طوؤانرألا  سارحلا  باعل  تلاسأ 
نیبحرم ةدصوملا  باوبألا  اوحتفف   ، ریصق
فلدف  ، ةفیثك ةملظ  طسو  نيرئازلاب 

امنیب  ، رادلا نحص  ىلإ  ةثالثلا  نورماغملا 
 . اھناقفخ دادزيو  مھبولق  تابرض  عرست 
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، الوھذم نيزحلا  ّيفنملا  مھلبقتسا 
 : ةرارحب مھحفاصي  وھو  مھلأسو 

؟ اقح ةسورحملا  رصم  نم  متئج  لھ  - 

يف انسُم  الجر  مركم  رمع  دیسلا  ادب 
اذ ماوقلا  لیحن   ، عباسلا هدقع  فصتنم 
هینیع يف  ىلجتت   ، ةقماغ ةيرمخ  ةرشب 
يتلا ةمكحلا  تايآ  نیترئاغلا  نيودادوسلا 
هتیحل امأ   ، مايألاو مانألا  ردغ  نم  اھاقلت 

ًابابلج ىدترا  دقو   . ةيانعب ةبذشم  ةيدامرف 
ءارضخ ةمامع  رمتعاو  ضایبلا  عصان 

لعفب ةطیسب  ةءانحنا  هرھظ  يف   ، ةمخض
لاج  . ةءارقلا ىلع  بابكنالاو  نمزلاو  يفنلا 

ةفرغلا يف  اًعيرس  هرصبب  لراش  ةجاوخلا 
دجي ملف   ، اھیف اوسلج  يتلا  ةطیسبلا 

ةداجسب ةاطغم  ةیبشخ  ةكيرأ  ىوس 
ةحاسم بھنت  ةریصحو   ، ةميدق ةیسراف 
تعضو يصقلا  نكرلا  يف  امنیب   ، ةفرغلا

حادقألاو ةوھقلا  تاودأو  هایملا  للق 
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 . ةيراخفلا

ىلوت رادجلا  يف  تبثم  ليدنق  ءوض  ىلع 
اوءاج يتلا  ةمھملا  حرش  دادحلا  روفصع 
ملحي لراش  ةجاوخلا  نأ  فیكو   ، اھلجأ نم 
میعزلا هجو  ّروصت  ةحول  مسرب  ةرتف  ذنم 
وھو مامتھاب  لجرلا  هیلإ  تصنأ   . لیبنلا
لءاست مث   ، نیتدھجم نینیعب  راوزلا  صحفتي 

 : ءودھب

امو ؟  يتروص مسر  يف  تركف  اذامل  - 
؟ كلذ نم  فدھلا 

 : ةسامحب لراش  لاق 

وھ مكبانج  لثم  میظع  لجرل  ةروص  مسر  - 
تشياع يننأ  امك   ، هتاذ دح  يف  فدھ 

ةلمح لبق  ةلیبنلا  مكفقاوم  نم  ریثكلا 
امو اھدوجو  ءانثأ  يفو  رصم  ىلع  تربانوب 
ةرھاقلا ةرداغم  ىلع  ينوربجأ  ىتح  اھدعب 

دنع مكرادقم  اًدیج  ملعأو  ربمفون 1805 ،  يف 
ىتحو حالفلاو  يعيانصلاو  عراشلا  لجر 
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مكمرتحي لكلا   . دلبلا ءانبأ  نم  نيرسوملا 
مھم مكل  ةروص  مسرف  اذل   ، مكب زتعيو 
رصم بابش  هب  يذتحي  لثمك  يرورضو 

رمأب يلاولا  اشابلا  تمسر  دقو   . اھبعشو
ةبغرب مكتروص  مسرب  ملحأ  نآلاو   ، هنم

مكب رصم  بعش  ریكذتل  ةصلاخ  ةیصخش 
 . اًمئاد

 : الئاق مغمغو  ميدقلا  میعزلا  مستبا 

 ! هنم لمجأ  ملحلاو   ، لیمج ءيش  مسرلا  - 

نینیعلا يذ  ماسرلا  ىلإ  قمعب  انر  مث 
 : ىسأب لاقو  نيوارضخلا 

 ! نیملاح رصم  ىلإ  اوءاج  كلثم  مھتیل  - 

، نيرضاحلا نیب  ماھفتسا  تارظن  تلدوبت 
همداخ رمأ  نأ  دعب  ىسأب  لجرلا  لاقف 

اًعيرس ءاشعلا  ماعط  دادعإو  ةوھقلا  راضحإب 
:

لكف  ، يسنرفلا نانفلا  اھيأ  فسأ  نم  - 
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اوناك بناجألا  نم  رصم  اولخد  نيذلا 
وأ فیسلا  نوعفري   . نیملاح ، ال  نیعماط
خيرات تأرق  دقل   . ةشيرلا وأ  ملقلا  ةیقدنبلا ال 
نم لك  هلجس  يذلا  نورقلا  دادتماب  رصم 
موجنلا  ) مخضلا هباتك  يف  يدرب  يرغت  نبا 
نباو  ،( ةرھاقلاو رصم  كولم  يف  ةرھازلا 
عئاقو يف  روھزلا  عئادب   ) هباتك يف  سايإ 

كیلامملا نأ  تفشتكاو   ،( روھدلا
هتربانوب ةدایقب  ةيواسنرفلاو  نیینامثعلاو 

يلع دمحم  يطوؤانرألا  اًریخأو  زیلجنإلاو 
نیبراحمو ةازغ  رصم  اولخد  مھلك   ، اشاب

ىلإ لوصولا  لجأ  نم  نولتاقتي   ، نیعماطو
سانلا لاومأ  ىلع  ذاوحتسالاو  ةطلسلا 

، اورمأو اومكحو  اوبھنو  اولتق  مھلك   . لطابلاب
ينافنو ينملظ  يذلا  يلاحلا  يلاولا  ىتح 
میحرو بیط  هنأب  رھاظت   ، انعم هدوعو  فلخأ 
هانقدصف نونحو  فوطع  بعشلا  ىلع  هنأو 
ةءابع هتسبلأ  نم  يسفنب  انأو   ، هانعيابو

نم ّنكمت  املف   ، اًعیمج انعدخ  هنكل   ، مكحلا
مكاحلا حبصیل  لتقو  ىفنو  شطب  مكحلا 

سانلا لذأف   ، ةمحرلا فرعي  يذلا ال  دحوألا 
عمجو  ، ةظھابلا بئارضلا  مھیلع  ضرفو 
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هسفنل ينبیل  ةوقلاب  ةلئاطلا  لاومألا 
ةعلقلاو اربش  يف  ةخذابلا  روصقلا  هتلئاعو 
نانفلا اھيأ  كل  لقأ  ملأ   . نیتلا سأرو  قالوبو 

 . نیملاح اھولخد  مھتیل  يسنرفلا : 

ةرارملاف  ، نابسحلا يف  نكت  مل  ةيادب 
لزي مل  نزحلاو   ، ردصلا يف  ججأتت  تلازام 
ةرظنو نادجولاو  ةربنلاو  توصلا  يف  اًمیقم 

 : يوبنلا هلأسو   ، نینیعلا

؟ لیلجلا انخیش  اي  نیملاح  اھنولخدي  فیك  - 

 : لاقو هتوھق  نم  ةفشر  لجرلا  لوانت 

نولبقتسي بیط  بعش  ّينب  اي  نويرصملا  - 
اورّمعیل اوءاج  اذإ  مارتحاو  ةدومب  ءابرغلا 
يف لجو  زع  لوق هللا  ركذت  الأ   ، اونبيو

ءاش هللا نإ  رصم  اولخدا  : ) ميركلا نآرقلا 
يف رصم  مكح  نم  لك  نكل  ؟)،  نینمآ
نيذلا بناجألا  نم  اوناك  ةریخألا  نورقلا 

اومعنيو اوبھنيو  اورطیسیل  نیعماط  اھولخد 
يف اقراغ  بعشلا  اوكرت  دقو   ، اھتاریخب
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ءالؤھ ناك  ولو   ، ضرملاو لھجلاو  رقفلا 
، اھلھألو اھل  اقاشع  رصم  اولخد  بناجألا 
میلعتو دلبلا  ريوطتو  لدعلا  قیقحتب  نیملاح 
ةمخض اًراد  رصم  حبصت  نأ  لجأ  نم  هئانبأ 

، مھسوؤر قوف  سانلا  مھعضول   ، قاشعلل
بناجألا ءالؤھ  نم  ریثكلا   ، فسألل نكل 

ينجو ةطلسلا  ءارو  ًایعس  رصم  اولخد 
اًمامت اًمامت  هضفرن  ام  وھو   ، مارحلا لاملا 
نم ٌدحاو  رصم  مكحي  نأ  بجي  ذإ   ، اًمامت
لدعلا میقي  يك  نیففعتملا  ءافرشلا  اھئانبأ 
مھب الھسو  الھأف   ، بناجألا امأ   ، سانلا نیب 
اومكحیل ، ال  دلبلا ریمعتو  ءانب  يف  اوكراش  ول 

 . اوشطبيو اوبھنيو 

 : لاقو يوبنلا  عجشت 

اوحبري نلف  نیملاح  اھولخد  اذإ  مھنكلو  - 
 ! انالوم اي  ةلئاطلا  لاومألا 

هنیبج نینسلا  ةمكحب  ّدوزملا  لجرلا  بطق 
 : میخر توصب  باجأو 
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مالحألاف  ، يئانبأ اي  حیحص  ریغ   ... ... ال ال - 
نطوللو لاملل  ةحبرم   ... اًضيأ ةحبرم  ةبیطلا 

 . ریمضلا ةحارلو 

روفصع ىربنا  مث   ، تاظحلل تمص  داس 
 : افتاھ

اشاب يلع  دمحم  نإ  لوقت  سانلا  نكلو  - 
رشنيو عناصملا  ئشنيو  روسجلا  ينبي 

ـــ سيو  ، نمألا

 : اًحئاص مركم  رمع  دیسلا  هعطاقف 

. كلملا ساسأ  لدعلاو   ، لدعلا میقي  هنكل ال  - 
لذبي نطاوملا  دجت  لدعلا  دوسي  امدنعو 

وھو هتاراھم  روطيو  عرتخيو  ركتبيو  دھجلا 
هنأ ال امك   ، مییقتلاو ريدقتلا  يف  هقح  نماض 

لالخ نم  الإ  لدعلا  دعاوق  ءاسرإ  نكمي 
ابوروأ اھتروط  يتلا  ةثيدحلا  مكحلا  ةمظنأ 

خیسرتل تاراظن  ءاشنإ  يأ   ، انفرع امك 
زيزعتو نمألاو  ةيامحلاو  ةیعامتجالا  ةلادعلا 
هیضتريو هسفن  بعشلا  هررقي  ىروش  ماظن 
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نود عیمجلا  ىلع  هفارعأو  هنیناوق  يرستو 
وأ ةورثلا  وأ  قرعلا  وأ  نوللا  ببسب  زییمت 
يذلا انأ  لھ   . ناطلسلا نم  برقلا  وأ  نيدلا 

تنأ ؟  لراش ةجاوخ  اي  كلذ  كل  لوقي 
نكل  ، كلذ لك  ملعتو  يبوروأ  يسنرف 
سووھم رداغ  لجر  يلع  دمحم  اشابلا 

، لوسعملا مالكلاب  اًعیمج  انعدخ  ةطلسلاب 
ذنم رانلاو  ديدحلاب  رصم  مكحي  وھ  اھو 

نم سانلا  لاوحأف  كلذ  عمو   ، ماوعأ ةرشع 
ادحاو ايرصم  نأ  لیلدلاو   ، أوسأ ىلإ  ئیس 
ةراظن يف  عیفر  بصنم  اذ  الوؤسم  ّنیعُي  مل 

يلاولا ينواعم  لك  لب   ، ةرادإ وأ 
 ! بناجألا نم  هركاسعو  هيراشتسمو 

 : اّھرُمو اھولحب  ةایحلا  ربخ  ذاتسأ  ةربنب  مث 

ًابرخ ناسنإلا  تكرت  اذإ  ءانب  يأ  ةمیق  ام  - 
؟ ةلذملا دباكيو  ملظلاب  رعشي   ، هلخاد نم 

يف رظنلا  نعمأو  يأرلا  اذھب  ماسرلا  لعفنا 
رمع دیسلا  داعو   ، باجعإب لجرلا  حمالم 

 : مزاحو مساح  ءادأب  لوقي  مركم 
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اليوط اتقو  ىفنملا  ينحنم  دقل   ... يئانبأ اي  - 
اھتاعارصو اھتاضقانتب  ةایحلا  هذھ  لمأتل 

مث لدعلا  نأ  ىلإ  تلصوتو   ، اھرمو اھولحو 
داقحألا ليزي  يذلا  وھ  لدعلا  مث  لدعلا 
ةیبلسلا ىلع  يضقيو  ءامتنالا  دكؤيو 

ءاضقلا مكح  ينعي  لدعلاو ال   . ةالابماللاو
ةعارزلاب ضوھنلا  ينعي  لب   ، بسحف لداعلا 

عوبر لك  يف  ةراجتلاو  ریمعتلاو  ةعانصلاو 
مدع ينعي  لدعلا   . طقف ةرھاقلا  ، ال  رصم
ىلع ءالیتسالا  وأ  مھءایشأ  سانلا  سخب 
مازتلالا ماظن  لثم  ضیغب  ماظنب  مھدوھجم 
لدعلا  . ملاظلا يلاولا  هرقأ  يذلا  راكتحالاو 
سرادملا ءانب  يف  ةلودلا  دراوم  فرص  ينعي 

ىلع اھقافنإ  ، ال  تایفشتسملاو عناصملاو 
امنیب  ، طقف ةھرافلا  روصقلا  ءانبو  شویجلا 
ىندأ وأ  نیسوق  باق  نیيرصملا  ةیبلاغ  راص 

راصتخاب  . ضرملاو رقفلا  ببسب  توملا  نم 
ماجسنالا ققحي  يذلا  وھ  لدعلا   ، يئانبأ اي 

 . ةلضافلا ندملا  سسؤيو  يعامتجالا 
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يف نیتلیل  هابحاصو  لراش  ةجاوخلا  ىضق 
لراش هل  مسر   . مركم رمع  دیسلا  راد 

اياوز نم  ةعيرس  تاشتكسا  ةدع  اھلالخ 
نأ ىلع   ، هایملا ناولأو  محفلا  ملقب  ةفلتخم 

ناولألاب هل  ةمخض  ةروص  مسر  يف  عرشي 
. همسرمو هراد  ىلإ  بوؤي  امدنع  ةیتيزلا 
نرت تلظ  ةرھاقلا  ىلإ  ةدوعلا  قيرط  يفو 
وھو يفنملا  لجرلا  ةحیصن  هتلیخم  يف 

 : ةرارحب اًحفاصم  هعدوي 

ينب لكلو   ، نییسنرفلا نم  كئاقدصأل  لق  - 
اوشیع  ... اھولخدا  ... رصم ىلإ  اولاعت  ابوروأ :
اھولخدت نكلو ال   ، اھلھأ عم  اورھصنا   ، اھیف

، صرف يزاھنو  نیعشجو  نیعماطو  ةلتق 
لدعلا قیقحتب  نیملاح  اھولخدا  امنإو 
رشنو عناصملا  ءانبو  سرادملا  ءاشنإو 

دقل  . ةسورحملا رصم  يف  ةلیمجلا  نونفلا 
انوملعف ةراضحلاو  مدقتلا  ىلإ  انومتقبس 

، ناودعلاو يغبلاب  ، ال  ةبحملاو قفرلاب 
. قاشعلل ةریبك  اًراد  رصم  اولعجاو 
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نوحبرتس لب   ، اورسخت نل   ... ينقدصو
 . لاومألا نم  ریثكلاو  ریثكلا 

اولانیل مھلویخ  قوف  نم  اولجرت   ، اھنب دنع 
ةرجش راوجب  ةحارلا  نم  ابیصن  مھباودو 
ةلحر يف  مھتللظ  يتلا  اھسفن  حلطلا 

هجوت مث  ماعط  نم  رسیت  ام  اولوانت   . باھذلا
ىقلتسا امنیب   ، ةالصلا ءادأل  ناباشلا 

ةیفاصلا ةبقلا  المأتم  هرھظ  ىلع  ماسرلا 
. ةشعنملا ءاوھلا  تاقفدب  اًعتمتسم  ءاقرزلا 

هتاراوحو مركم  رمع  دیسلا  حمالم  داعتسا 
يتوأ دقل  : ) عومسم توصب  لاقو  مستباف 

ررق  ،( ریثكلا ءيشلا  ةمكحلا  نم  لجرلا  اذھ 
، ردانلا ءاقللا  لیصافت  هتجوز  ىلع  صقي  نأ 

ىعدتسا ةجوزلا  نع  سفنلا  ثيدح  نكل 
ةدعسم نایسنلا  يف  ةبئاغلا  ةأرملا  ىركذ 

هداؤف جلتخاف   ، دمحم امھنباو  باجح 
، امھنم نذأتسا  هاقیفر  داع  املو   ، نینحلاب
رثعي هلع  ةنيدملا  يف  امھنع  شتفي  ماقو 
دعب داع   . امھیلإ هلصوي  طیخ  وأ  رثأ  ىلع 
مركم رمع  دیسلا  توص  نكل   ، انيزح ةعاس 
اھولخدا : ) لوقي وھو  هنذأ  يف  ةأجف  ىلجت 
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،( قاشعلل اًراد  رصم  اولعجتلو  نیملاح 
 : راذنإ قباس  نود  ًایھابم  حاصف 

يف مركم  رمع  دیسلا  مسري  نانف  لوأ  انأ  - 
 ! هافنم
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ةقزألاو تاراحلا  يف  تانيزلا  قیلعتب  يدون 
ةدوعب الافتحا  نیكاكدلاو  تالاكولا  مامأو 

ضرأ نم  اًرفاظ  اشاب  نوسوط  دمحأ  ریمألا 
ضفر يجرارفلا  سيوع  نكل   . زاجحلا

، ةعلقلا نم  ةرداصلا  رماوألا  ىلإ  لاثتمالا 
لثم ًايراع  هناكد  ادبف   ، تانيزلا قلعي  ملو 
يفو  ، شيرلا ةعوزنمو  ةخولسم  ةجاجد 
امھو الئاق  دادحلا  روفصع  هرذح  ءاسملا 

ةلجف ملعملا  ىھقم  ىلع  ةفرقلا  نایستحي 
:

نودصري ةطرشلا  لاجر   ... اًدینع نكت  ال  - 
ءوسب مھنودعوتيو  يلاولا  رماوأل  نیفلاخملا 

 . باذعلا

 : لءاستو سيوع  مستبا 

زاجحلا يف  رصتنا  اشاب  نوسوط  ریمألا  - 
؟ نحن انل  امف   ، ةسورحملا رصم  ىلإ  داعو 
؟ رقفلا عجارت  لھ  ؟  راعسألا تضفخنا  لھ 
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لطر  ... لجر اي  ؟  ءارقفلا لاوحأ  تنسحت  لھ 
فصنب عابي  ناك  يذلا  يواقرشلا  بنعلا 

يتلا ةدحاولا  ةخیطبلاو   ، ةرشعب راص  ةضف 
نیثالثو نيرشعب  تراص  نیفصنب  عابت  تناك 

؟ اذھ ربغأ  نمز  يأ   . ةضف

لذي اًرساك  اشحو  تاب  ءالغلا   ، قح كعم  - 
 ! لاجرلا ىتعأ  قانعأ 

يتلا مايألا  رثكأ  ام   ، روفصع اي  اب  مسقأ  - 
 ! ةدحاو ةجاجد  عیبأ  نأ  نود  يب  رمت 

 : هنامتك عطتسي  مل  بضغب  مث 

نيأ نم  ؟  لاومأ ىلإ  جاتحت  تانيزلا  تسیلأ  - 
؟ ةفقوتم ءارشلاو  عیبلا  ةكرحو 

، هتوص ضفخي  نأ  هتحارب  روفصع  هل  راشأ 
 : هلوح تفلتي  وھو  اًرذحم  سمھ  مث 

كرعاشم مجلا   ... ىھقملا يف  نحن  - 
 ! كمالك يف  بساحو 
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شھي وھو  ةئدھت  ةربنب  باجأو  اًسئاي  دھنتف 
 : ةفرقلا حدق  لوح  موحت  ةبابذ 

اھّقلعأس  ... يدیس اي  تانيزلا  قلعأس  - 
؟ تحترا لھ   ... اًدغ

 : اًرخاس لصاوو 

سيوع ةنيزب  اشاب  نوسوط  حرفیلو  - 
 ! يجرارفلا
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رحاسلا دھشملا  ةمواقم  ایفوص  عطتست  مل 
ةفرش يف  تفقوف   ، بورغلا ةعاس  لینلل 

سمشلا ةروص  لمأتت  اربشب  اھرصق 
يفتخت نأ  لبق  بذعلا  ءاملا  يف  ةقراغلا 
ةدراشلا مئاسنلاب  اھردص  ألمتو   ، اًمامت

نأ مغرو   ، ةداعسو حرفب  سطسغأل  ةلیلقلا 
نم رثكأ  بیغي  نل  هنأب  اھدعو  بلقلا  بیبح 

مویلا وھ  اھو   ، هدعو فلخأ  هنأ  الإ   ، نیموي
فیط حولي  نأ  نود  يضقني  داكي  سماخلا 
ةفرشلا يف  اھتسلج  نم   . بئاغلا بیبحلا 
بكارملا حرفب  تلمأت  نوللا  ةيدرو  بایثب 

رویطلا روبحب  تعباتو  ءاملا  يف  ةیسارلا 
رسحنت نأ  لبقو   ، ءامسلا يف  ةحباسلا 
نوسوط ریمألا  ّلھ  رمحألا  قفشلا  اياقب 

. ةمئادلا هتفھل  هقبست  ةقرشملا  هتماستباب 
سمھو نانحو  قوشب  هردص  ىلإ  اھمض 

 : اھنذأ يف 

، كیلع اًریثك  ترخأت   ... يتبیبح اي  ةرذعم  - 
لبق نم  يتدوعب  مئازعلاو  تالافتحالا  نكل 
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رصم يف  راجتلا  رابكو  نایعألاو  راظنلا 
اًرضاح نوكأ  نأ  بجيو  فقوتت  ةسورحملا ال 

.

 : حفصلا دكؤي  ءادأب  تلاقف 

لطبلا تنأف   ... كلذ يبیبح  اي  مھفأ  - 
 . بوبحملا

 : لینلا ىلإ  ونرت  يھو  لالدب  مث 

قرأ امو   ، رصم لمجأ  ام   ... نوسوط اي   ... هاي - 
نحنو ًابيرقت  تاونس  سمخ   ... لیخت  . لینلا
سمخ  . رحاسلا رظنملا  اذھ  نع  نادیعب 
ةیساق ءارحص  يف  میھن  نحنو  تاونس 

 . رمعلا فصقتو  نادجولا  دسفتو  حورلا  رّمدت 

لخادلا ىلإ  اھبحطصا  مث  قوشب  اھدخ  مثل 
 : اًدكؤم لاقو 

يعم كدوجو  الولو   ، ایفوص اي  قح  كعم  - 
ةغلاب زاجحلا  ضرأ  يف  يتایح  تراصل 

 . ةبآكلاو ةساعتلا 

531www.jadidpdf.com



نئاكلا يبھذلا  نادعمشلا  وحن  هجوت  مث 
ةیلاطيإ ةدضنم  قوف  ةفرغلا  نكر  يف 

، سونبألا بشخ  نم  ةعونصم  زارطلا 
ّنوكت يتلا  تسلا  عومشلا  لعشأف 

ةرظنب اھقمرو  عالضألا .  مظتنم  اًسدسم 
 : ةأجافم قلطي  نم  ةربنب  فتھو  فغش 

برحلاو فافجلا  تاونس  نع  كضوعأس  - 
قّارولا میھاربإ  برطملا  وعدأس   ، مدلاو
برطو صقر  ةلفح  كل  میقأل  هتقرفو 

 . نیبحت امك  ىقیسومو 

 : تحاصو رشبلاب  اھھجو  للھت 

؟ اًریثك هؤانغ  ينشحوأ  دقف  ىتم  - 

يف رمحألا  ذیبنلا  بصي  وھو  لاقو  مستبا 
 : يسنرفلا جاجزلا  نم  نیسأك 

تالافتحالا يھتنت  امدنع  نكلو   ... ادج ًابيرق  - 
نع اًدیعب  دیشر  ىلإ  رداغنو  ةیمسرلا 

 ! ةسورحملا رصم  بخص 
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حوفت ةوھشلا  ةحئار  تمشف  اھنم  اند  مث 
، ركب ةاتف  لثم  تبرطضا   ، هدلج ماسم  نم 

اھدسج لمأتو   ، قفرب اھسبالم  اھنع  عزنف 
ترعتساف  ، عومشلا ءوض  ىلع  يرمرملا 

افزعف ةوقب  هردص  يلإ  اھمض   ، اھلك هساوح 
، اًعم ایشتنا  ىتح  جامدنالا  ىقیسوم 
ةعضاو هردص  يف  موكتت  يھو  تسمھو 

 : هیقاس قوف  ىرسیلا  اھقاس 

... رخآ اًمعط  هل  نإ  رصم ! يف  بحلا  عورأ  ام  - 
 ! نوسوط اي  رحسلا  هنإ 
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كب صوغوب  ئجوف  يلاتلا  مویلا  راھن  يف 
. ةعلقلاب هبتكم  ىلإ  نوسوط  ریمألا  روضحب 

اًمعفم ةیمسرلا  هسبالمب  باشلا  ادب 
ةلحر يف  ناك  هنأكو   ، ةراضنلاو ةيویحلاب 

يف سورض  برح  ةعمعم  يف  ةنجلا ال  ىلإ 
 : بدأب هلأس   . ةلحاق ءارحص 

؟ زاجحلا نم  تدرو  ةديدج  رابخأ  نم  لھ  - 

ریغصلا ریمألا  بدأ  نیب  قرفلا  ناتش 
 : كب صوغوب  لاقف   ، ریبكلا ریمألا  ةیھجنعو 

ءانیم ىلإ  ىحرجلا  نم  ددع  لصو  دقل  - 
ىلإ مھقيرط  يف  نآلا  مھو  سيوسلا 

 . مزاللا جالعلا  اوقلتیل  ةرھاقلا 

 : الئاق ریمألا  مغمغ 

ةعامج ال نویباھولا   . ةنحاط كراعم  انضخ  - 
سيراضت نوفرعي  اھلاجرو   ، اًدبأ سأیت 
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 . اًدیج اھیلع  اوبردتو  اھوربخو  مھضرأ 

 : ةوھق حدق  هلواني  وھو  ةیلاملا  رظان  بقع 

ومس اي  مھحلاصم  نع  نوعفادي  مھنإ  - 
ةيركسعلا مكتدایق  لضفب  اودقف  دقل   ، ریمألا
ةسدقملا ندملا  ىلع  ةرطیسلا  ةمیكحلا 
ةیلام ةراسخ  لثمي  اذھو   ، نیملسملل

 . مھل ةمئاد  ةمخض 

هنیبج ىلع  تمستراف  الیلق  باشلا  درش 
 : تفاخ ءادأب  لاق  مث   ، ضماغ نزح  تامالع 

يضقنل اًركبم  تقولا  لازام  فسألل ...  - 
ءاھتنا نلعنو  ظالغلا  ةمذارشلا  ءالؤھ  ىلع 
برحلا نأ  نظأ  تنك  فسألل   . اًمامت برحلا 
دعب تفشتكا  ينكل   ، ةفیطل ةھزن  درجم 
اونفد نيذلا  اياحضلا  تائمو  لتقلاو  مدلا 

ىلع ةھزن  تسیل  برحلا  نأ  ءارحصلا  يف 
هلعشي يذلا  میحجلا  اھنإ   ... قالطإلا

 ! ةعانقو ءابغب  ضرألا  ىلع  ناسنإلا 
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نأ لبق  مج  بدأب  لاقو  ةحفصلا  بلق  مث 
 : بتكملا رداغي 

اًدحأ لسرأ   ... كب صوغوب  كلضف  نم  - 
هعدو قّارولا  میھاربإ  برطملا  يعدتسي 

 . دغ دعب  ةعلقلا  يف  انھ  ينلباقي 

تنأ امك  تنأ  : ) هنطاب سمھو  لجرلا  مستبا 
ةليوطلا برحلا  كسنت  مل   ... نوسوط اي 

ام  ... اقح  ... ءانغلاو برطلاو  ىقیسوملا 
 (. بحلاو حرملاو  بابشلا  لمجأ 
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هتقمر ءاشعلا  لوانت  نم  ىھتنا  امدنع 
 : هتلأسو مامتھاب  هتجوز 

مئاھ تنأو  كلوصو  ذنم  ؟  كب ام  صوغوب ...  - 
نأ فیك  كل  تیكح   ، لابلا دراش  كسفن  عم 

روھشملا ينانویلا  رجاتلا  ويردناباب  دیسلا 
هكلمت تناك  يذلا  تاذلملا  ناخ  ىرتشا 
يفلخلا عراشلا  يف  نئاكلاو  ایلامآ  ةلحارلا 

كب ام   . قلعت ملف  محفلل  ةلاكو  ىلإ  هّلوحو 
؟ يبیبح اي 

لاقو ةكيرألا  ىلع  ددمتلاب  مھي  وھو  مستبا 
:

ةایحلا هذھ  لمأتأ   ... يتجوز اي  اًدبأ  - 
 . اھبئارغو

اھنكل  ، تلبقأف  ، هراوجب يقلتستل  اھاعد  مث 
دسوتي هسأر  تلعج  دقو   ، ةسلاج تلظ 

ينبلا هرعش  بعادت  تضمو  جزاطلا  اھذخف 
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 : لءاستت يھو  ةقیقرلا  اھلمانأب 

؟ ةایحلا هذھ  يف  بيرغلا  امو  - 

يكحي ىضمو  اھقصل  سلجو  ةأجف  لدتعاف 
مویلا لبقتسا  هنأ  فیك  ةسامحب  اھل 

نأ ظحال  فیكو   ، ریبكلاو ریغصلا  نيریمألا :
رغصألا هقیقش  نم  راغي  اشاب  میھاربإ 
هراصتنا ةیمھأ  نم  للقي  هنأو   ، نوسوط

، صوقنم راصتنا  هنأ  معزب  نییباھولا  ىلع 
ةلمح دادعإ  ةرورضب  هدلاو  عنقي  فوس  هنأو 
اھدوقي زاجحلا  ىلإ  هجوتت  ةديدج  ةيركسع 

ددشتلا روذج  علتقیل  هسفنب  میھاربإ 
ةيراجلاب هقیقش  ةقالع  نأ  امك   . يباھولا

؟ اذامل فرعأ  ، ال  ادج هجعزت  ایفوص  ةلیمجلا 
عیطتسيو  ، يراوجلا نم  ديدعلا  كلتمي  هنإ 

 . الصأ ةریغلا  اذاملف  ؟  نھنم ءاش  ام  ءارش 

 : تلءاستو بارغتساب  همالك  تقلت 

؟ نیقیقشلا نیب  ةریغ  - 
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غارفلا ىلإ  ونري  وھو  اھل  لاقو  لجرلا  دھنتف 
:

دسحلاو ةریغلاو  دقحلا  رعاشم  نأ  ودبي  - 
 . لیختن امم  رثكأب  ءاقشألا  نیب  علدنت 
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ةعقوتم ریغ  ةرايزب  لراش  ةجاوخلا  ئجوف 
لجرلا يتأي  نأف   ، يسنرفلا لصنقلا  نم 
بصت سمشلا  ثیح  راھنلا  فصتنم  يف 

، ةرھاقلا ناكس  ىلع  ةقیقد  لك  رانلا  لتك 
وھو لصنقلا  لاق   . للج رمألا  نأ  ينعي  اذھف 
نم لزني  نأ  ىتح  اضفار  قرعلا  يف  قراغ 

 : هتبرع

 . ءاسملا يف  اًدغ  كرظتني  يلاولا  - 

. ةجاوخلا ردص  يف  عزفلا  نارئف  تسدكت 
ىلإ يترايزب  ملع  لھ  ؟  اشابلا ديري  اذام 

سارحلا ؟  هربخأ نم  ؟  مركم رمع  دیسلا 
اونأمطاو لاملا  اوذخأ   . مھل نامأ  طوؤانرألا ال 

... ةقامح  . هوغلبأو ينمألا  مھبجاوب  اوماق  مث 
تنأو لراش  اي  ةقامح  تبكترا  كنأب  فرتعتلف 

ةددحم نس  . ال  نیعبرألاو ةسماخلا  يف 
نظت تنكو   . تاقامحلا باكترا  بنجتل 

اھو  ، يرجي امب  ًایعاوو  اًمیكحو  افقثم  كسفن 
مسرلاب كفغشو  قراحلا  لوضفلا  وھ 
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فرصتل اًعفد  كعفدي  يروثلا  كخيراتو 
دالب يف  تنأ  ؟  تیسن لھ   . ينایبص
فیكف  ، هلإ انھ  مكاحلا  نأ  يأ   ، قرشلا
لصنقلا كذقنأ  دقل  ؟  ةھلآلا رماوأ  ىصعت 
توجنو تاونس  رشع  نم  رثكأ  لبق  ةرم 

لوألا ودعلا  ترز  كنأب  هربخت  لھف   ، ةبوجعأب
؟ ذاقنإلا ةیلمع  رركي  هلعل  اشاب  يلع  دمحمل 

وھو لصنقلا  توص  ىلع  هیعو  درتساو 
 : هعدوي

دغلا ءاسم  ةسداسلا  يف  كیلع  رمأس  - 
 . ةعلقلا ىلإ  دعصنل  يعم  كبحطصأل 

 : فاج قلحب  هلأسف 

؟ يلاولا ينديري  َِمل  نكلو  - 

تملست دقل   ، لاح ةيأ  ىلع   ... يردأ ال  - 
ةدوعب لافتحالا  روضحل  هرصق  نم  ةوعد 

 . زاجحلا نم  نوسوط  هنبا 

اھمیقي يتلا  تالافتحالا  رثكأ  ام  ؟  لافتحا
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ىلع مدقي  مل  هنكل   ، اشاب يلع  دمحم 
لھ ؟  نآلا اذاملف   ، طق اھنم  يأ  ىلإ  يتوعد 
حوبأ لھ  ؟  ةبيرملا ةوعدلا  هذھب  نیلیھ  ربخأ 
الب ءاسنلا  ةیساسح  ؟  يسواسوب اھل 

ىلع رداق  ةأرملا  بیصي  يذلا  رتوتلاو   ، دودح
ةلیللا رفأ  لھ  ؟  راد يأ  يف  نامألا  فسن 
عطقأو اسنرفف  ةيردنكسإلا  ىلإ  برھأو 

... ریبك اي  نانف  اي  ؟ ال  اھلھأو رصمب  يتقالع 
لوقي اذامو  ؟  نیلیھ لوقت  اذامو   ... بیع

هجاوتس فیكو  ؟  كذیمالتو يوبنلاو  روفصع 
لھ مث  ؟  بورھلا يف  تحجن  اذإ  كریمض 
ةدعسم ىلع  روثعلا  يف  اًمامت  لمألا  تدقف 

اذھ يف  ةيرذ  كل  نإ  ؟  دمحم امكنباو  باجح 
اھنم رفي  ةنيدم ال  يف  ةيرذ  هل  نمو   ، دلبلا
، كردق هجاوتلو   ، تمصلاب مزتلتلف   . اًدبأ
ىلإ باھذلا  نم  كفدھ  نأ  اشابلا  ربختلو 
، ریغ اینف ال  افدھ  ناك  مركم  رمع  دیسلا 
تدعو امك  ةسایسلاب  لمعت  نلو  مل  كنأو 

ىلإ ةدوعلاب  كل  حامسلاو  كنع  وفعلا  لبق 
 ! رصم

ناعتساو  ، مون الب  ةسیعت  ةلیل  لراش  ىضق 

542www.jadidpdf.com



تحمل امدنع  نیلیھ  عور  نم  ئدھیل  بذكلاب 
بعتلا ىعداف   ، هینیع يف  عكستي  قلقلا 

 ! مونلا ّعنصتو 
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ریبكلا لفحلا  میقأ  عئار  يفیص  سقط  يف 
نادیم ىلع  ةلطملا  ةعلقلا  ةحاب  يف 

يف اھارونأ  يمرت  ليدانقلا  ءاوضأ   ، ةلیمرلا
ةداجس ىلإ  ةعلقلا  لیل  لوحتل  هاجتا  لك 
راظنلاو ةیبوروألا  لودلا  لصانق   . ةئیضم
بناجألا راجتلا  رابكو  ةیشاحلا  لاجرو 
هخویشو رھزألا  تادایقو  نیيرصملاو 
مھبخصو مھثيداحأب  ناكملا  نوألمي 

عیمجلا ىلع  نورمي  مدخلا   . مھتاكحضو
ةوھقلا حادقأو  ذیبنلا  سوؤك  نیلماح 

. ةجزاطلا هكاوفلاو  تارسكملا  نوحصو 
يناھتلا ىقلتي  اشاب  نوسوط  ریمألا 

طاشنو ةيوفعب  كرحتي  وھو  اًرفاظ  هتدوعب 
میھاربإ هقیقش  انیع  امنیب   ، نيوعدملا نیب 

دمحم يفخ .  فرط  نم  ثبخب  هناعباتت  اشاب 
فقيو ةيریبیسلا  هتطق  لمحي  اشاب  يلع 
هتامسب عزوي  هلاجرب  اطاحم  فصتنملا  يف 
نیحلا نیب  هباتنت   . باسحب فویضلا  ىلع 

لبق انھ  اھّربد  يتلا  ةحبذملا  ىركذ  رخآلاو 
اھمواقي رتوت  ةشعر  هيرتعتف  تاونس  سمخ 
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 . ةلعتفم ةماستباب 

نیلصاولا رخآ  ناك  يسنرفلا  لصنقلا 
قلقلاب لومشملا  لراش  ةجاوخلا  هتبحصبو 
هیف فقي  يذلا  ناكملا  وحن  اھجوت   . رعذلاو
، ةبجاولا ةیحتلا  هل  امدقو  معنلا  ّيلو 
ماسرلا لأسو  باحرتب  يلاولا  امھاقلتف 

 : مامتھاب

 . نمز ذنم  كرأ  مل  ؟  نانف اي  تنأ  نيأ  - 

فقوتلف  ، رشب ئبني  يعیبط ال  لابقتسا 
ىتح ال ءودھلاب  مصتعتلو   ، كبلق تابرض 
الماجم لاقو  لراش  مستبا   . كفوخ كحضفي 

 : ديدش بدأب 

فنك يف  شیعلاب  معنأ  مدنفأ  اي  دوجوم  انأ  - 
 . مكومس

ىلإ انر  مث   ، ءانثلل انتمم  هسأر  اشابلا  ّكرح 
نيوعدملا دحأ  ثداحي  يذلا  ریغصلا  هنبا 

 : الئاق مغمغو 
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لطبلا ينبال  ةروص  مسرت  نأ  كديرأ  - 
الو  ، ةيركسعلا هتزب  يف  اشاب  نوسوط 
يتلا نیشاینلاو  ةمسوألا  زربت  نأ  سنت 

 . اھب هردص  نادزي 

بعرلا لبج  راھناو  حایتراب  لراش  دھنت 
اًجھتبم فتھو  سمأ  ذنم  هردص  قوف  مثاجلا 

:

 . معنلا ّيلو  اي  اًریثك  كلذ  ينفرشي  - 

ىلإ ةفطاخ  ةرظن  يلاولا  نم  تحالو 
 : ةعرسب لاقف   ، اشاب میھاربإ 

 . میھاربإ ركبلا  اننبا  اضيأ  مسرتلو  - 

 . زتعأو هب  رخفأ  رخآ  فرش  اذھو  - 

 : حاصو يلاولا  مستباف 

ةعاقلا نيزأل   ، اًروف عرشتلف   ... انسح - 
روصو يتروصب  ةرھوجلا  رصق  يف  ىربكلا 

 . يترسأو يئانبأ 

546www.jadidpdf.com



ذیبنلا لوانت  ىلإ  يسنرفلا  لصنقلا  اعد  مث 
عجارتف  ، اتفاخ ایمیمح  اثيدح  هعم  لدابتو 

ةیصق ةيواز  ذختا  ىتح  فلخلا  ىلإ  لراش 
ثیح  ، ةعلقلل قیتعلا  روسلا  بناجب 

ماسرلا عبات   . هلك دھشملا  لمأت  عیطتسي 
نوشرفي مھو  مدخلا  ةكرح  مامتھاب 

اياكتلا اھقوفو  ضرألا  ىلع  دیجاجسلا 
يناوص اوعضي  نأ  لبق  دناسملاو  دئاسولاو 
هفنأ تجاھأ  باطو .  ذل  امب  ةرماعلا  ماعطلا 

يف ةرشتنملا  يوشملا  محللا  ةحئار 
يف ةمطالتملا  ءاوھلا  تارایت  لعفب  ءاوجألا 

ةریبكلا محللا  ةیمك  نم  بجعت   . يلاعألا
ماعطلا اذھ  يفكي  امبر  : ) ىسأ يف  لاقو 
اًركذتم اضيأ  لاقو   ،( ةرھاقلا ناكس  فصن 

يف اھب  ّرم  يتلا  ىرقلل  ةسئابلا  لاوحألا 
حاترم اشابلا  ماني  فیك  : ) اطنط ىلإ  هقيرط 

ةدوصرم اھلك  رصم  ىرق  امنیب   ، ریمضلا
 (. ؟ مئادلا نامرحلاو  ةقافلاو  رقفلل 
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نم اًمامت  تشالت  دق  قلقلا  مویغ  نأ  مغر 
ىضم هنأ  الإ   ، يسنرفلا ماسرلا  سفن 

، ةمات ةيرس  يف  مركم  رمع  دیسلا  مسري 
روطتو ةروصلا  سیسأت  لحارم  ري  ملف 
هاقيدصو هتجوز  طقف : ةثالث  الإ  اھذیفنت 

ناك مكو   ، دادحلا روفصعو  ناحرس  يوبنلا 
هنأ ناباشلا  دكؤي  امدنع  ةداعسلاب  رعشي 

ميدقلا میعزلا  حمالم  صانتقا  نم  نكمت 
لراش ةجاوخلا  ناعتسا  دقل   . عئار لكشب 
لجرلل اھمسر  يتلا  ةعيرسلا  تاشتكسالاب 
هافنم يف  ةليوط  عیباسأ  لبق  هراز  امدنع 
كمھنم وھو  تارملا  ىدحإ  يفو   ، اطنطب
تظحالف هتجوز  هیلع  تلبقأ  مسرلا  يف 
لاقف رسلا  نع  تلءاستف  مستبي  هنأ 

 : اكحاض

مسرأ حابصلا  يفف   ، نونجم يننأ  ودبي  - 
ءاسملا يفو   ، اشاب يلع  دمحم  ّينبا 

يلع دمحمل  سرشلا  ضراعملا  مسرأ 
 . اشاب
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هبش تاسمللا  عضي  امنیب  ىرخأ  ةرم  يفو 
ةرابعلا ركذت  ةيرسلا  ةحوللا  ىلع  ةیئاھنلا 

: مركم رمع  دیسلا  اھلاق  يتلا  ةشھدملا 
اًراد رصم  اولعجاو  نیملاح  اھولخدا  )
ةبیجع ةركف  نع  هلقع  قتفتف  قاشعلل )
 ! باعص نم  هجاو  امھم  اھذیفنت  ررق 
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ءامسلا تشھجأ  ماع 1816  علطم  عم 
ضرألا تلعتشاو  ةريزغلا  راطمألاب 

قرتحت ةرھاقلا  تداكو   ، ةداحلا تاشاقنلاب 
مسقنا امدنع  رمحألا  رتوتلا  نم  رمج  ىلع 

ثیح  ، لیثم اھل  قبسي  مل  ةروصب  نويرصملا 
يھاقملاو دجاسملا  يف  سانلا  دشتحا 
شحافلا ءالغلا  نم  ىوكشلاب  نورأجي 

نم يلع  دمحم  ىلع  تانعللا  نوبصيو 
توصلاب عفادت  ةلق  تربنا  امنیب   ، ةھج

نم هلاعفأو  هتارارقو  يلاولا  نع  يلاعلا 
رمذتلا ىلع  عیمجلا  قفتا  دقو   ، ىرخأ ةھج 
اھب تألتما  يتلا  نیطلاو  لحولا  كرب  نم 
ریس تقاعأف  ةقزألاو  تاراحلاو  بوردلا 
تغلب يلایللا  ىدحإ  يفو   . باودلاو رشبلا 

لبقأ نیح  افسؤم  ىوتسم  شاقنلا  ةنوخس 
يف ّينيرشعلا  بلاطلا  يجاتلبلا  نادمح 
ملعملا ىھقم  ىلع  ةناخسدنھملا  ةسردم 

نم اًحدق  هسفنل  بلط  نأ  دعب  فتھو  ةلجف 
 : نوسنایلا
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مكح لجر  مظعأ  انبھو  نأ  دمحن هللا  - 
 . اشاب يلع  دمحم  يلاولا  يدیس   ... رصم

نم هنألو   ، نيركنتسم هوحن  عیمجلا  تفتلا 
قفرب هعم  اولماعت  دقف   ، زیمامجلا برد  ءانبأ 

يجرارفلا سيوع  قلع  ثیح   ، ةيادبلا يف 
 : نیتقیضلا هینیع  يف  قّدحي  وھو  اًرخاس 

هنأ لیلدلاو   ... نادمح اي  ٍلاو  مظعأ   ... اًعبط - 
رقفلا نودباكي  نیيرصملا  لعج  نم  نكمت 

 ! لبق نم  ثدحي  مل  امك  ةعاس  لك  ةلذملاو 

 : حاصو  ، نادمح جعزنا 

اي بارخلا  نم  نینس  دعب  دلبلا  ينبي  هنإ  - 
ماعلا ةناخسدنھملا  ءانبب  رمأي  ملأ   ... سيوع
، اھب قاحتلالاب  تفرشت  يتلاو  يضاملا 
رمأي ملأ  ؟  اسنرف نم  نیملعمب  ىتأ  ثیح 
رھاظلا عماج  نم  ًابيرق  نوباصلل  عنصم  ءانبب 

؟ نیلطاعلا نم  ديدعلا  لیغشتب  ماقو  سربیب 
ةدود ةیبرتل  مخض  عورشم  لمعب  رمأي  ملأ 

؟ هريدصتو ريرحلا  جاتنإل  سیبلب  ةنيدمب  زقلا 

551www.jadidpdf.com



ًابيرق ساحنلا  كبسل  عنصم  ءانبب  رمأي  ملأ 
رمأي ملأ  ؟  عبرلا تحت  ةقطنمب  انھ  نم 
ةريزجب دورابلا  ةعانصل  عنصم  ءاشنإب 

كبسل عنصم  دییشتب  رمأي  ملأ  ؟  ةضورلا
هذھ لك  مكبجعت  الأ  ؟  ةعلقلاب ساحنلا 
موق متنأ   ... اقح ؟  ةقالمعلا تاعورشملا 

 ! لیمجلاب نوفرتعتال 

مامتھاب يجارفلا  سيوع  هیلإ  تصنأ 
 : اًمكھتم لاق  ىھتنا  املو   ، ديدش

راعسألا نإ   ... لوقت نأ  تیسن  كنكل  - 
مظعملا اشابلا  كیلاو  دھع  يف  تعفترا 

عفترا حمقلاف   ، اورمذتو سانلا  جض  ىتح 
وأ باغ  فیغرلاو  ةفعاضم  افاعضأ  هرعس 
نم راص  محللاو   ، زباخملا تقلغأو  ىفتخا 
نم عفترا  شامقلا  بوث  نمثو   ، رداونلا
بوثو  ، شورق ةعبس  غلب  ىتح  نیشرق 
رشع ةعبرأ  ىلإ  لصو  يوالحملا  ةتفبلا 

لوفلا راعسأ  تعفترا  امك   ، اشرق
ركتحا يتلا  ناتكلاو  زرألاو  مسمسلاو 

نأ اضيأ  سنت  الو   ، معنلا ّيلو  اھلك  اھتراجت 
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تامامحلاو تالاكولاو  رودلا  مدھب  رمأ  اشابلا 
بھنو نیيرصملل  اكلم  تناك  يتلا  تايرثألاو 

هل ينبیل  اھفحتو  اھماخرو  اھراجحأ 
ىرخأ اًروصق  هركاسعو  هتیشاحو  هترسألو 

نع ةبابنإ  لصفت  يتلا  ةريزجلاو  ةعلقلا  يف 
وأ ضرتعم  لك  سأر  عطقب  رمأ  امك   ، قالوب
الو ؟  ةليوز باب  ىلع  هقیلعتو  هملظل  مواقم 

كلمي اشابلا  نأ  نادمح  دیس  اي  اضيأ  سنت 
امو ةراجحلا  لقن  ةیلمع  ىلوتت  رامح  يفلأ 
الو  ، فحتو زونك  نم  ةمدھملا  رودلا  هتوتحا 

ـــ نت

يروھج توصب  اًدكؤم  روضحلا  دحأ  هعطاقف 
:

نم ریباوط  دھاشن  موي  لكف   ... حیحص - 
يتلا تاراحلاو  بوردلا  ألمت  اشابلا  ریمح 
ماخرلا لمحتل  تالاكولاو  رودلا  اھیف  تمدھت 
ردقي نأ  نود  راجحألاو  تانوقيألاو  فحتلاو 

 ! ضارتعالا ىلع  دحأ 

ةریس نم  ةناخسدنھملا  بلاط  جعزنا 
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 : داح عیفر  توصب  حاصو  ریمحلا 

نأ هركاسعو  هترسأو  اشابلا  ديرت  لھو  - 
میقي يتلا  كلت  لثم  ةيداع  رود  يف  اونطقي 

، موقلا ةداس  مھنإ  ؟  ءاغوغلاو ةماعلا  اھیف 
ةمخفلا روصقلا  يف  اوشیعي  نأ  بجيو 

 ! ةیخرلا ةایحلاب  اومعنيو 

نم ، ال  هبیج نم  ةخذابلا  روصقلا  ّدیشیلف  - 
نحن انتالاكوو  انرودو  انتاریخو  انلاومأ 
نسح دیسلا  لسري  ملأ   ، نیيرصملا
هتزوح يفو  دنھلا  ىلإ  يقورحملا 
عئاضبلا عاتبیل  ةسنارف  فلأ  ةئمسمخ 
؟ رصم ىلإ  اھب  يتأيو  ةيدنھلا 

لمعي معنلا  ّيلو  نإ  ؟  كلذ يف  بیعلا  امو  - 
 ! ىرخألا نادلبلا  عم  ةراجتلا  ريوطت  ىلع 

نیيرصملا مرحيو   ، هباسحل رجاتي  هنكلو  - 
قزرلا باوبأ  دصویل  ةراجتلا  يف  لمعلا  نم 

 . ةيرصملا رسألا  فالآ  هجو  يف 
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 : فینع ءادأب  مث 

لھ  ... اًرجات سیلو  مكاح  هنإ   ... نادمح اي  - 
بيرقلا سمألاب  يناكد  مجاھ  امدنع  تیسن 
ينع تعفاد  تنأو  ندورشتملاو  ىعوجلا 

لدعلا میقي  نأ  هیلع  مكاحلا  ؟  مھتدرطو
نأ ، ال  رخآ ءيش  يأ  لبق  قحلا  يمحيو 
كرتي امنیب   ، هسفنل حابرألا  مكاريو  رجاتي 
ملظلاو رقفلا  میحج  يف  ىظلتت  سانلا 

 ! عوجلاو

 : عیمجلاب ائزاھ  فتھو  بلاطلا  لعفنا 

، ال ءادوس بولق  باحصأ   ، اذكھ متنأ  - 
يلع دمحم  حنم  ولو   ، لضفلاب نوفرتعت 

متللظل افینم  اًرصق  مكنم  الك  اشاب 
 ! نوئزھتستو هب  نوفختست 

 : ةیبصعبو اًعيرس  سيوع  بقع 

لاوحأ كّمھت  الو  لھاجو  قفانم  تنأ  لب  - 
 ! ءارقفلا نم  نیيالملا 
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ىقبت امب  هفذقف   ، هسفن نادمح  كلامتي  مل 
تلعتشاو ناباشلا  ضفتناف   ، نوسنایلا نم 

ثیح  ، ةظحللاو وتلا  يف  يدايألاب  ةكرعم 
بلاط قوف  هسفن  سيوع  ىمر 

فنعب همكلو   ، اًضرأ هطقسأو  ةناخسدنھملا 
يذلا تقولا  يف   ، هفنأ نم  مدلا  لاس  ىتح 

، لخدت نود  ةكرعملا  عباتي  عیمجلا  هیف  لظ 
، ىھقملا دادحلا  روفصع  لصو  ىتح 
فرعي وھو ال  كابتشالا  ضف  وحن  عرسأف 

 . لاسملا مدلا  اذھ  ءارو  ببسلا 
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 . لماح انأ  - 

عرتم بلقو  بحلاب  ةرطعم  ةمسبب  اھتلاق 
حورب رادلا  باب  ىلع  هتلبقتسا   . لمألاب

نادمحو سيوع  ةكرعم  هتسنأ  اًمامت  ةديدج 
روفصع اھلمحف   ، اشاب يلع  دمحم  لوح 
نانتماو ةبحم  تالبقب  اھرمغو  هیعارذ  نیب 
ةبنكلا ىلع  قفرب  اھسلجُي  وھو  اھل  لاقو 

 : فورخ ةورفب  ةوسكملا 

 . ًابأ حبصأس  اًریخأ   ... ةيدعس اي  كلمجأ  ام  - 

 : ددرتب تلاقو  تمستباف 

؟ اتنب مأ  اًدلو  هديرت  لھف   ، العف تحبصأ  دقل  - 

هنكل  ، لبق نم  هیف  ركفي  مل  بعص  لاؤس 
اًرومأ هنم  ملعتو  مركم  رمع  دیسلا  ءارآ  ركذت 
مثلف  ، لدعلاو ملحلاو  لمألا  لوح  ةریثك 

 : هسبالم لّدبي  وھو  لاقو  اھدخ 
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ناك اذإف   ، لیمج وھف  انل هللا  هبھي  ام  - 
ءاج اذإو   ، لامآ اھیمسأسف   ، اتنب دولوملا 

انمیت رمع  مسا  هیلع  قلطأسف  اًركذ 
 . هفقاومو هتالوطبو  مركم  رمع  دیسلاب 

تحسمو هب  قصتلت  تداك  ىتح  هنم  تند 
 : تلاقو يراعلا  هردص  رعش  يف  اھدخ 

عتمتي امدنع  اًریثك  ریغصلا  بويأ  حرفیس  - 
 ! هل تخأ  وأ  خأ  دوجوب 

 : الئاق مغمغف 

هذھ يف  ةجھبلا  رھن  تنأف   ، حرفنس انلك  - 
اندولوملو انلو  يل  تمد   ... ةيدعس اي  رادلا 

 . مداقلا
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هجو يف  قّدحي  وھو  كب  صوغوب  رتوت 
لاؤسلا رركو  نيزحلا  يسنرفلا  لصنقلا 

 : داتعملا هئودھب 

تابلط ذیفنت  ىلع  رداق  ریغ  كنأ  ينعي  اذام  - 
؟ اشاب يلع  دمحم 

بدأب اضرتعم  لاقو  هتبابس  لصنقلا  عفر 
 : يسامولبد

لك امنإو   ، كب صوغوب  طبضلاب  كلذ  لقأ  مل  - 
رتوتلا ةغلاب  اسنرف  يف  عاضوألا  نإ  هتلق  ام 

نویلبان روطاربمإلا  ىلع  ضبقلا  دعب 
، ةنالیھ تناس  ةريزج  ىلإ  هیفنو  تربانوب 

حالسلا ةقفص  مامتإ  نمضأ  نأ  عیطتسأ  الو 
ةیسنرفلا ةموكحلا  نم  يلاولا  اھبلط  يتلا 

عاضوألا  ... اقح  . بسانملا تقولا  يف 
جاتنإلاو اھلك  اسنرف  يف  ادج  ةضماغ 

يف سیلو   ، ةفاك تاعونصملا  يف  عجارتي 
 . طقف حالسلا 
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قوف هتمامع  طبض  مث   ، ًایلم صوغوب  ركفت 
مامأ سلجو  هبتكم  لوح  رادو  ماقو  هسأر 

ىلإ هدي  نم  ةراشإب  هاعدو  ةرشابم  لصنقلا 
ةماستباب لاق  مث   ، ةوھقلا لوانت  لصاوي  نأ 

 : ةعجشم ةمعان 

، رمألا اذھب  معنلا  ّيلو  غالبإ  كیلع   ... نذإ - 
 ! همامأ ةروصلا  حضوي  نم  لضفأ  تنأف 

 : الئافتم فدرأو 

لجأ نم  هلعفت  ام  ةمیق  فرعيو  كرّدقي  هنإ  - 
 ! اسنرفو رصم  نیب  تاقالعلا  زيزعت 

 : رورغ ةربنب  لاقو  ءارطإلا  اذھل  لجرلا  حاترا 

امب قثیسو  يقيدص  يلاولاف   ، كلذ فرعأ  - 
 . هب هربخأ 

لصنقلا عانقإ  يف  حجن  هنأ  صوغوب  كردأ 
ذذلتي ىضمف   ، اشاب يلع  دمحم  ةھجاومب 

ركذت نمك  ةأجف  هسأر  عفرو   ، ةوھقلا فشرب 
 : لصنقلا لأسو   ، ائیش
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ةروص مسریل  اًدیج  انانف  فرعت  لھ  - 
؟ انجاوز دیع  يف  اھل  اھيدھأ  يتجوزل 

صوغوب فتك  ّتبرو  فقوو  لصنقلا  مستبا 
ترھظأ ةعساو  ةماستباب  ائنھم  لاقو  كب 

 : اھلك هسورض 

اي روبحو  ةداعس  يف  امتنأو  ماع  لك  - 
 . صوغوب يزيزع 

 : حضاو رخفب  مث 

ماسر رھمأ  لراش  يقيدص   ... اًعبط فرعأ  - 
 . رصم يف  میقي  يبوروأ 
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ةبحصب يسنرفلا  لصنقلا  هجوت  قئاقد  دعب 
رقم ىلإ  ةیجنرفإلا  نوؤشلاو  ةیلاملا  رظان 
ىكحو  ، داتعملا هسلجم  ذختا  يذلا  يلاولا 
ةقفص مامتإ  قوعت  دق  يتلا  تالكشملا  هل 

اشابلا ّزھ   ، ددحملا تقولا  يف  حالسلا 
نم اقیمع  اًسفن  بذجو  اقفاوم  هسأر 

 : لاقو لصنقلا  ىلإ  انرو  ةشیشلا 

اذف ايركسع  اًدئاق  ناك   ... تربانوب نیكسم  - 
 ! دودحم اللا  هرورغ  هعاضأ  دقل  ... 

 : ءاضیبلا هتطق  بعادي  وھو  لاق  مث 

انأو  ، لصنقلا ةداعس  كتكنح  يف  عمطأ  - 
نم هجاتحأ  ام  ریفوت  ىلع  رداق  كنأب  قثاو 
نم دلبلا  يمحأل  ةروطتم  ةثيدح  ةحلسأ 

 ! رثك مھو   ... اھئادعأ

لعف در  اًرظتنم  مالكلا  نع  فقوت  مث 
ءادعألا زیلجنإلا  دصقي  هنإ   ، لصنقلا
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اتماص لظ  لصنقلا  نكل   ، اسنرفل نییخيراتلا 
اشابلا رطضاف   ، ثيدحلا لامكتسا  رظتني 

 : الئاق ةعباتملا  ىلإ 

ةیمھألا ةغلاب  ةقفصلا  هذھ  نأ  فرعت  تنأ  - 
تاجایتحا لك  ذیفنتل  نودعتسم  نحنو   ، انل
حمقلا اھل  رّدصنس   ، رصم نم  اسنرف 

 . هفالخو مسمسلاو  ريرحلاو  نطقلاو 

 : ةركام ةماستباب  مث 

، لصنقلا ةداعس  كفورعم  ىسنأ  نلو  - 
 ! نآلا نم  ةزھاج  ةنیمثلا  كتيدھف 

تاذ ةرظن  لدابتو  لجرلا  ريراسأ  تجرفنا 
 : فتھي نأ  لبق  كب  صوغوب  عم  ىنعم 

ىراصق لذبأس  يننأ  معنلا  ّيلو  اي  قث  - 
يتلا ةحلسألا  ریفوتل  يتموكح  عم  يدھج 

 ! ةنكمم ةعرس  ىصقأب  رصم  اھیلإ  جاتحت 

 : الئاق درطتساو  اشابلا  سمحت 
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هلذبأ يذلا  ریبكلا  دھجلا  ظحالت  كلعل  - 
اذھب اسنرف  فحص  ربخت  كتیلو   ، دلبلا ريوطتل 

ةوافحلاو هنع  ةباتكلا  يف  عرشتل   ، دھجلا
لیمجلا مكعارتخا  انيدل  سیل  فسأللو   ، هب
يننأب كدعأو   ، ةفاحصلا ىمسي  يذلا 

يف انھ  ةفیحص  لوأ  رادصإ  ىلع  لمعأس 
 . ًابيرق رصم 

 : عضاوتلاو ءایحلا  اًعنصتم  مث 

رصم يناب  يننإ  ينع  نولوقي  مھنإ  - 
دھجلا اذھب  موقأ  يننأ  ملعيو هللا   ، ةثيدحلا

؟ صوغوب اي  كلذك  سیلأ   . هتاضرم ءاغتبا 

تارظن لدابتو  لاؤسلاب  لجرلا  ئجوف 
لاقو يسنرفلا  رئازلا  عم  ةكبترم  ةعيرس 

 : ةعرسب

 . معنلا ّيلو  اي  اًعبط  اًعبط  - 

: ةلالد تاذ  تارابع  لصنقلا  لقع  تمحتقا 
كتاذ لوح  ةروطسأ  قلخ  يف  عرشتلف  )
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اھرشن ىلع  نحن  لمعنلو   ، اشاب اي  ةيرقبعلا 
تنأف  ، كرورغل ًءاضرإ  كانھو  انھ  سانلا  نیب 

ذفني نمل ال  هلك  ليولاو   ، دحوألا مكاحلا 
يلاولا سلجم  ارداغ  املو  انالوم .) اي  كتابغر 

ةیلاملا رظان  نذأ  يف  لصنقلا  سمھ 
 : الئاس ةیجنرفإلا  نوؤشلاو 

؟ ةثيدحلا رصم  يناب  هنأ  هیلع  قلطأ  ْنَم  - 

 . ةعلقلا يف  انلزام  نحنف   ، كتوص ضفخأ  - 

 : ةفیفخ ةماستباب  مث 

ىلع قلطأ  ْنَم  وھ  هنأ  نظأ   ... فرعأ ال  - 
 ! فصولا اذھ  هسفن 
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يلاولا ىعدتسا  لصنقلا  فارصنا  بقع 
افقاو هلبقتسا   . لجع ىلع  يغانلا  ناكرش 
نم حوفت  يتلا  روخبلا  ةحئار  هتراثأ  دقو 
هلأسو ةذفانلا  وحن  هبحطصا  مث   ، لجرلا

 : مطقملا حفس  ىلع  لطي  وھو  ةمات  ةيدجب 

تقو لضفأ  ام   ... ةرحسلا ریبك  اي  ينربخأ  - 
ضرأ يف  نییباھولا  ىلع  برحلا  ةلصاومل 

؟ زاجحلا

عجارت ذإ   ، لاؤسلا رظتني  ناك  لجرلا  نأكو 
 : حاصو الیلق  فلخلا  ىلإ 

ةكرابملا ةيركسعلا  مكتلمح  قلطنتلف  - 
تاراصتنالا رھش  هنإ   ... ربمتبس رھش  يف 

نذإب هللا.  ىربكلا 

مغمغو ةئجافم  ةكرحب  اشابلا  هیلإ  تفتلا 
 : الئاستم
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؟ كمالك ةحص  نم  يغان  اي  دكأتم  تنأ  لھ  - 

لاؤسلا ىلع  اًجاجتحا  هنیبج  لجرلا  بطق 
 : نطبم باتعب  فتھو 

لب  ، يمالك سیل  اذھ   ... ومسلا بحاص  اي  - 
نع القن  رافسألاو  بتكلا  يف  شوقنم  هنإ 
نم نجلا  هفشكي  امو  رابخألاو  مجارتلا 

انأو  ، راحسألاو قسغلاو  لیللا  يف  رارسأ 
ريزغلا هملع  فظوي  يذلا  ةرحسلا  ریبك 

مسا عفري  نأ  لجأ  نم  تونھكلاو  ناجلاب 
تیناوحلا عیمج  يف  يماسلا  مكبانج 

 ! تویبلاو رودلاو 

يف ةلمحلا  قلطنتلف   ... يغان اي  انسح  - 
 ! لبقملا ربمتبس 

نذإب هللا.  مكفیلح  رصنلاو  - 
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كب صوغوب  راد  لراش  ةجاوخلا  رداغ 
مربأ دقف   ، اًجھتبمو اًدیعس  يجنرفإلا  يحلاب 
هل ةروص  مسریل  لجرلا  عم  ایخس  اًدقع 

رظنملو ءارذعلا  ميرم  ةدیسللو  هتجوزلو 
ةبر حمالم  نأ  امك   ، ةضورلا لینم  دنع  لینلا 
، بيرغ لكشب  ينفلا  هلایخ  تراثأ  تیبلا 

ةددحم ةقسانتم  تامسقب  عتمتت  ةأرملاف 
نأ امك   ، رھام ماسر  يأ  ةبھوم  زفتست 
اھتاءاميإو اھتاتفل  يف  عشت  ةئداھلا  اھحور 

رمألا  ، اھتوص ةنر  يف  ىتحو  اھتماستباو 
اھھجو مسرل  ادج  اًسمحتم  هلعج  يذلا 

 . نتافلا

قفتا نأ  دعب   ، اًریبك انوبرع  نانفلا  ملتسا 
علطم ذیفنتلا  يف  عرشي  نأ  ىلع  امھعم 
لاح ىلإ  ىضم  مث   ، لبقملا عوبسألا 

يف  . ةعاسب سمشلا  بورغ  لبق  هلیبس 
يجنرفإلا يحلا  بوردو  عراوش  هروبع  ءانثأ 

، ةدم ذنم  يحلا  اذھ  طبھي  مل  هنأ  فشتكا 
هاجتا يف  ضماغ  عفادبو  لھم  ىلع  راسف 
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يف اھنطقت  تناك  يتلا  باجح  ةدعسم  راد 
ةرامخ ىلع  ّرم  هقيرط  يف   . يلاخلا نمزلا 

ديدجت مت  هنأ  ظحالف  سايردنأ  ةجاوخلا 
، ةداعسلا ةرامخ  ىلإ  اھمسا  ّریغتو  اھتھجاو 

ىرتعا يذلا  بالقنالاب  ئجوفو   ، مستباف
، محفلل ةلاكو  ىلإ  لوحت  ذإ   ، تاذلملا ناخ 

هؤالط دیعأو  عقافلا  رمحألا  هنول  ليزأو 
ةتفال هتھجاو  تردصتو   ، ضیبألا نوللاب 
محفلل انیثأ  رصم  ةلاكو   ) اھیلع بتك  ةمخض 

يطوريدلا داج هللا  جاحلا  اھیبحاصل 
هتجوز ربخي  نأ  ررقف   ،( ويردناباب ةجاوخلاو 

هعمس ىلإ  تھانت   . ةبیجعلا تارییغتلا  هذھب 
اھقيرط يف  هسأر  قوف  قلحت  رویط  تاوصأ 
توتلا راجشأ  قوف  ةبيرقلا  اھشاشعأ  ىلإ 
مئاسن ىقلت   . اھل برطف  حلطلاو  زیمجلاو 

يدلبلا درولا  حئاورب  ةعبشملا  سرام 
نكل  . هردص شعتناف  نیمسایلاو  لفنرقلاو 

ةیكبزألا ةكرب  ةھج  انیمي  فطعنا  امدنع 
باجح ةدعسم   ... هجول اًھجو  همامأ  اھدجو 
خرصف اھنازحأو  اھرحسو  اھمحشو  اھمحلب 
ةأجافملا ةيرقبع  نم  دحاو  تقو  يف  نانثالا 

.!
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تلبقأ اھنأ  مغرو   ، ةنيزحو ةبئتكم  ةأرما  تدب 
هقانع ىلع  تمدقأو  ةفھلب  لراش  ىلع 
مومھلا رابغ  نأ  الإ   ، ماعلا قيرطلا  يف 

ةوالح هیلع  دسفأف  اھینیع  لوح  رياطت 
ةقدب اھدسجو  اھحمالم  نياع   . ةفداصملا
حضاو لكشب  تلحن  دق  اھدجوف   ، اھتكبرأ
هارتعا  . بایغلا ةنمزأ  يف  ةمسبلا  تفتخاو 

عاقيإب هتلئسأب  اھرطمأ   . عورشم قلق 
 : فھلتم عيرس 

نيأ  ، ماري ام  ىلع  تسل  ؟  ةدعسم اي  كب  ام  - 
؟ دمحم اننبا  لاح  فیكو  ؟  تنك

 : رسكنم توصب  تمغمغف 

 . ءيش لك  ىلع  دمحن هللا  - 

اًریثك ركفت  يھو  اھراد  ىلإ  هتبحطصا  مث 
يتلا ةبیصملاب  اھربع  هربخت  ةقيرط  يف 
امبر  ، رادلا يف  ءيش  ریغتي  مل   . اھب تملأ 
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طیحت يتلا  ةریغصلا  ةقيدحلاب  مامتھالا  لق 
ناصغأ تطقاستو  روھزلا  تلبذف   ، اھب

، ميدقلا هقنور  ثاثألا  دقف  امبرو   ، راجشألا
اھناوفنع لكب  يھ  امك  رادلا  ةحئار  نكل 

يف سولجلا  ىلإ  هتعد   . ذاّفنلا اھرطعو 
ةوسكم ةبنك  ىلع  ةیسیئرلا  ةلاصلا 

لون ىلع  ةجوسنم  عنصلا  ةیلحم  ةداجسب 
طویخلاو شامقلا  عطق  نم  يبشخ 

مأ ةیخيراتلا  اھتمداخ  نم  تبلطو   ، ةميدقلا
اھینیع ةأرملا  قدصت  مل  ةوھقلا .  دادعإ  مامإ 

 : ةعولب تفتھف   ، اھمامأ هتأر  امدنع 

 ! ضیبأ ربخ  اي   ... لراش ةجاوخلا  يدیس  - 

ضومغلا ديدش .  بیحن  يف  تطرخنا  مث 
نویع يف  لسانتت  نازحألاو  دھشملا  دیس 

لءاست كوكشلا ...  هترواس   . نیتأرملا
؟ رادلا هذھ  يف  يرجي  اذام  قلقب : هرطاخ 
بھ مث  ؟  ينبا نيأ  ؟  نیتدیسلا باصأ  اذام 

 : خرصو افقاو 

؟ دمحم نيأ   ... ةدعسم - 
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، بینأت تارظنب  اھتمداخ  ةأرملا  تجدح 
نم ةاسأملا  لوصف  هل  يكحت  تضمو 

نم رحب  يف  ةقراغ  يھو  ةعجوملا  اھتيادب 
اًدمحم نإ  هل  تلاق  تاھنھنلاو .  عومدلا 

اھنأو موؤشم .  فیص  يف  دمرلاب  بیصأ 
جلاعیل ةيروغلاب  ةحصلا  قالح  ىلإ  تأجل 

ىلإ هب  تعرھ  قفخأ  املو   ، هینیع
تعمس كرابم  لجر  دنع  ةيردنكسإلا 

نم ناك  لشفلا  نكل   ، جالعلا يف  هبیجاعأب 
ثیح  ، رحبلا ئطاش  ىلع  اضيأ  اھبیصن 

اھل لیق   . رثكأف رثكأ  دمحم  ّينیع  رون  تفخ 
مرح يف  نطقي  اكرابم  اًخیش  ةمث  نإ 

ةردقلا كلمي  اطنطب  يودبلا  دیسلا  دجسم 
اطنط ىلإ  تقلطناف   ، ىضرملا ءافش  ىلع 

ذیفنت ىلع  تبظاوو   ، ریبك لمأب  ةعرتم 
باشعألاب يوادتلا  نأشب  خیشلا  تامیلعت 

ءارقفلا ىلع  قدصتلاو  ميركلا  نآرقلا  ةوالتو 
ىشالتي لظ  نینیعلا  رون  نكل   ، نیكاسملاو
مالظلا يف  يبصلا  قرغ  ىتح  ًایجيردت 

 ! سمادلا

رعشي ىلوألا  ةرمللو   ، الوھذم اھیلإ  تصنأ 
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عضوو ضرألا  ىلإ  رظنف   ، زجعلاب لراش 
هانفج ىخترا   ، اًسأي هیتحار  نیب  هسأر 
قرحتل ةرازغب  ةنخاسلا  عومدلا  ترمھناف 

، هیساوتل هنم  تبرتقا   ، هینیعو هبلقو  هحور 
يدامرلا هرعش  ىلع  اھتحارب  تحسم 
توصب اھلأسو  اھوحن  تفتلاف   ، معانلا

 : حوحبم

؟ وھ نيأ  - 

 : تلاق مث   ، ةظحل تتمص 

نآرقلا ظفحیل  رھزألا  بّاتُكب  هتقحلأ  - 
امدنع لیلق  دعب  هراضحإل  بھذأسو   ، ميركلا

 . هسورد نم  يھتني 

مھآر نيذلا  نایمعلا  رظنم  هیشغو  ضعتما 
ناك امدنع  نیماع  لبق  رھزألا  باب  ىلع 

املو  . هداؤف حرجناف   ، دادحلا روفصع  ةبحصب 
ةذلف ىأر   ، دوشنملا ناكملا  وحن  اھعم  هجوت 
دودح يف  يبص   . ةبيرق ةفاسم  نم  هدبك 

نول الإ  هنم  ةینوبرك  ةخسن   . رشع ةسماخلا 
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يف نامیھت  ناتضمغم  هانیع  امنیب   ، هترشب
نزحلا ةدش  نم  هبلق  رھصنا   ، يدبألا مالظلا 
يف اًروف  عورشلا  ررقو   ، هنبا لاح  ىلع 

 ! ةبیجعلاو ةئيرجلا  هتركف  ذیفنت 
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بیجب رفصألا  بردلا  ةراحب  هراد  ىلإ  داع 
. نزحلا نم  رطفنم  بلقو  لاملاب  زنتكم 

مومھلا عاقيإ  ىلع  لیللا  رحب  ضوخي 
يف يھاقملا  جیجض  نع  ًابئاغ   ، راكفألاو

. نيرصقلا نیبو  نیسحلاو  ةيروغلاو  رھزألا 
ریغ اًرمأ  ةمث  نأب  نیلیھ  ترعش  روفلا  ىلع 
ام ناعرس  ذإ   ، اھراظتنا لطي  ملو   ، نسح
ىلإ فرعت  هنأ  اھربخأ   . ءيش لكب  اھل  حاب 

ةلمحلا لیحر  لبق  باجح  ةدعسم 
اھنأو  ، ةلیلق روھشب  رصم  نع  ةیسنرفلا 

، ةریثك اًرودو  ةریبك  ةراجت  كلمت  ةيرث  ةلمرأ 
تبجنأ اھنأو   ، اضيأ اھبحأ  هنأو  هتبحأ  اھنأو 

ىلإ ىعس  هنأو   ، اجوزتي نأ  نود  الفط  هنم 
تاياھن يف  هداعبإ  دعب  اسنرف  نم  ةدوعلا 
قفخأ هنأو   ، اھنعو هنبا  نع  اثحب  ماع 1805 

هل نأ  اًدبأ  سني  مل  هنكل   ، امھیلع روثعلا  يف 
هذھ يف  ضرألا  ىلع  بديو  سفنتي  انبا 
هسیباوك أوسأ  يف  هل  رطخي  مل  هنكل   ، دالبلا

 ! ىمعلاب ًاباصم  هنبا  دجي  نأ 

575www.jadidpdf.com



امھنباو ةدعسمو  لراش  ةصق  نیلیھ  تقلت 
اھتمدص  . مرطضم بلقو  ةزفحتم  ساوحب 
هتقالع ربخ  هؤافخإ  اھعجوأو   ، ةأجافملا
تلواح  . اھنم هباجنإو  ةدعسمب  ةیمارغلا 
لثم اھل  ىنعم  تاكرحب ال  اھرتوت  ءافطإ 

لقن وأ   ، سلجملا بیترت  وأ  اھرفاظأ  مضق 
تنر نیح  نكل   ، رخآ ىلإ  ناكم  نم  ةداسولا 
دراش هدعقم  يف  شمكنم  وھو  قمعب  هیلإ 

هوحن تھجوت   ، هلاح ىلع  تقفشأ  لابلا 
هتلأسو هتلابق  تفقوو  ةضقانتم  رعاشمب 

 : ةيدجب

؟ لعفتس اذام  - 

هتقالع دصقت  اھنأ  اًدبأ  لراش  مھفي  مل 
رمأ نع  هتباجإ  تءاج  اذل   ، باجح ةدعسمب 
هتلیخم يف  ةزھاج  ةباجإلا  تناك   . اًمامت رخآ 
اًدمحم هنبا  نأ  فرعي  نأ  لبقو   ، روھش لبق 
هنأكو ةمات  ةيدجب  اھل  لاق  ذإ   ، مالظلا ریسأ 

 : ينارون يوامس  ردصم  نم  همالك  مھلتسي 

 ! نایمعلا میلعتل  ةسردم  حتفأس  - 
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روفوم برطملا  توص  ىلع  ایفوص  تليامت 
ىلع تصقرو   ، قّارولا میھاربإ  تیصلا 

ریمألا عنامي  ملف   ، هتقرف ىقیسوم 
صقریل اھقناعو  افقاو  ّبھ  لب   ، نوسوط

بخص طسو  رورسو  حرم  يف  اًعم  نانثالا 
ةیشاحلا لاجر  لیلھتو  ةیقیسوملا  ةقرفلا 

امھو مايأ  ةسمخ   . ریمألاب ةصاخلا 
ةنيدمب هرصق  يف  ةماقإلاب  ناعتمتسي 
رحبلا ئطاش  ىلع  ناھزنتي   ، دیشر
ناسراميو ةئفادلا  هھایم  يف  ناحبسيو 

تامامح يفو  ءاملا  يفو  لمرلا  ىلع  بحلا 
ناكم يأ  يف   . ةحیسفلا هفرغو  رصقلا 
روفلا ىلع  عرسي   ، هیف هتوھش  لعتشت 
نود اھب  ماحتلالاو  اھسبالمو  هبایث  عزنب 
نیلماعلا عیمج  ىلعو   ، ءيش يأ  باسح 

نم ریمألا  ومس  يھتني  ىتح  اًمامت  ءافتخالا 
يفو  . يھشلا دسجلاب  ذذلتلاو  عاتمتسالا 

نایقلتسم امھو  هتربخأ  يلایللا  ىدحإ 
، رحبلا نم  ترجض  اھنأب  مارغلا  ريرس  ىلع 
وھو لاقف   ، ةرھاقلا ىلإ  ةدوعلا  يف  عمطتو 
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 : رسيألا اھدھن  ةملح  لیبقتب  مھي 

ةعورلا غلاب  هنأل   ... الوأ فيرلا  ىلإ  لحرنلف  - 
 . يتبیبح اي  لامجلاو 

 : زازتعاو رخفب  مث 

نم ًابيرق  لابنرب »  » ةيرقب اًعيدب  اًرصق  كلمأ  - 
 . انھ

وھو  ، دیشر مكاح  يللوق  يدنفأ  لیلخ  نكل 
مكحي موربم  براش  وذ  ناینبلا  مخض  لجر 

راشتنا نم  هرذح   ، ساق بلقب  ةنيدملا 
، اھل ةرواجملا  ىرقلاو  ةيرقلا  يف  نوعاطلا 

 : اًرخاس حاصو   ، أبعي ملف 

نوفرعي نيذلا ال  كئلوأب  كتفي  نوعاطلا  - 
ماوعأ ذنم  صلخم  قشاع  انأو   ... بحلا

ةئبوأ لك  نم  بحلا  ينیمحیس  اذل   ، ةليوط
 . ملاعلا

 : مكاحلا رھظ  تبري  وھو  رثكأ  ةيرخسب  مث 
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ءارحص يف  نییباھولا  تبراح  دقل   ... لجر اي  - 
، ءيشب بصأ  ملف   ، ةليوط نینس  زاجحلا 
؟ يدلب يف  ءوسل  ضرعتأ  نأ  لقعي  لھف 

نینثالا هرمع  تاونس  بسانت  ةمكحب ال  مث 
 : نيرشعلاو

 . ضارمألا نم  ةياقو  ریخ  بحلا  - 

ةيرقب ریمألا  رصق  ىلإ  ناقشاعلا  لحتراو 
ءانھلاو ةداعسلاب  نیلومشم  لابنرب 

نیججدملا سارحلا  نم  ةبكوكب  نیطاحمو 
يھو ایفوص  لوھذلا  ىرتعاو   ، حالسلاب

الام ىلإ  ةدتمملا  ءارضخلا  ةداجسلا  لمأتت 
تفتھو  ، ةعساولا لوقحلا  نم  ةياھن 

 : ةللدم ةلفط  ةداعسب 

 ! دبألا ىلإ  انھ  قبنلف   ، فيرلا لمجأ  ام  - 

 : لاقو ریمألا  مستباف 

ىلإ انھ  قبنلف   ، يتبیبح اي  نیئاشت  امك  - 
 . دبألا
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دقل ؟  زاجحلا ىلإ  ىرخأ  ةرم  رفاسن  نلأ  - 
 ! دعب ِهتنت  مل  كراعملا  نإ  يل  تلق 

 : لاقو كحض 

دوقیس نم  وھ  میھاربإ  يخأ   ... رفاسن نل  - 
ىلع فرشي  يبأو   ، ةرملا هذھ  ةلمحلا 

حالسلا نم  اھمزلي  ام  ریفوتو  اھزیھجت 
 . داتعلاو

میھاربإ ىنغ  امكو   ، رشبلاب اھھجو  للھت 
هتوصب لاجو  لاص   ، دیشر يف  قّارولا 
دشتحا ىتح  لابنرب  رصق  يف  رحاسلا 
هیلإ نوتصني  رصقلا  لوح  نوحالفلا 

، نوسوط ریمألا  مھل  جرخ  دقو   ، نوبرطيو
مھایحو رصقلا  ةفرش  نم  مھیلع  لطأو 
مھاردلا مھیلع  ىقلأو  ةضيرع  ةماستباب 

اوضمو سانلا  نونج  نجف  ةیبھذلا  عطقلاو 
ةلیل دعبو   ، رمعلا لوطو  حرفلاب  هل  نوعدي 
مان  ، بحلا دبرعو  مارغلا  اھیف  رھس  ةليوط 

ةریھظلا يفو   ، نیقصتلم ناقشاعلا 
 ! ةعیجف ىلع  ایفوص  تظقیتسا 
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تباغ  . ایفوص تبرھ   . نوسوط ریمألا  تام 
ىرقلا اھتصتما   . ةدتمملا لوقحلا  يف 

مكاح لسرأ   . رثأ اھل  فرعي  ملف  ةیسنملا 
. اھیلع اورثعي  ملف  اھنع  ثحبلل  هلاجر  دیشر 

ریمألا نم  نوبرقملا  دعبتسا  كلذ  عمو 
، هتافو يف  رود  يأ  اھل  نوكي  نأ  تیملا 
اھینیع يف  ألملا  مامأ  قلأت  باشلل  اھقشعف 
يف لیق  دقو   . اھتاھوأتو اھفغشو  اھلالدو 

ةیحض حار  اشاب  نوسوط  نإ  نلعلا 
، هتثج خافتنا  اوظحال  امدنع  كاتفلا  نوعاطلا 

فاخو  ، بحلا طرف  نم  تام  هنإ  اًسمھ  لیقو 
اوعضوف  ، ةثراكلاب هدلاو  غالبإ  نولوؤسملا 
لینلا يف  بكرم  هلمحو  توبات  يف  هتثج 
توباتلا اوكرتو   ، ةرھاقلا ىتح  دیشر  نم 

نإ هدلاول  اولاقو   . قالوبب هرصق  يف  اًحوتفم 
هرصق يلاولا  رداغف   ، الیلق كعوتم  كنبا 

. هیلع نانئمطالل  قالوب  ىلإ  ردحناو  اًعيرس 
ىأر امدنع  اشاب  يلع  دمحم  ناكرأ  تلزلز 
ةزانج تمیقأو   ، لافطألاك هاكبو   ، هنبا ةثج 
تلصوف قالوب  نم  شعنلاب  تراس  ةبیھم 
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ةنابتلاف رمحألا  بردلاف  قلخلا  باب  ىلإ 
اھانب يتلا  ةلئاعلا  رباقم  ىتح  ةلیمرلاف 
تقلغأو  ، هترسألو هسفنل  يلع  دمحم 

اًرببعت لحولاب  اھوخطلو  قالوبب  نیكاكدلا 
همون ةفرغ  يف  اشابلا  فكتعا   . نزحلا نع 
قرتحم اًعاتلم  اًرسكنم  مايأ  ةدع  ةعلقلاب 

نيداق ةليان  ةلضفملا  هتيراج  تلواح   . بلقلا
سمللاو سمھلاب  هتاسأم  نع  فیفختلا 
اھعفصو اھیف  دھز  هنكل   ، جنغلاو لالدلاو 

ةفاثكب هتراز   . ةوسقب هحانج  نم  اھدرطو 
اًریسأ تابف   ، همون يف  كیلامملا  حابشأ 
ةسارش اھرثكأ  ناك   ، ةبعرم سیباوكل 
كیلامملا لاجر  نم  ةعومجم  دھاش  امدنع 
ةحاب يف  نوسوط  هنبا  دسج  نوقزمي 
ضفتناف  ، ةداعسو مھنب  هنومھتليو  ةعلقلا 
قرعلا يف  اقراغ  فارطألا  دعترم  همون  نم 
ىلع يغانلا  ناكرش  ىعدتسا   . عومدلاو
ىلع لوصحلا  لجأ  نم  ةمحرلا  ًابلاط  روفلا 
ریبك تامیلعتل  اذیفنت  رطضاو   ، ئداھ مون 
بئذلا دبك  نم  ریثكلا  لوانت  ىلإ  ةرحسلا 

وھو ءاسملاو  ةریھظلاو  حابصلا  يف  ةئینلا 
ةیكولمملا حابشألا  درطي  هلعل   ، نعليو ززقتي 
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 ! ةنونجملا ةيومدلا  اھتافرصتو 

لماكب هتلزع  نم  جرخ  نيزح  حابص  يفو 
ةلق نم  نیترّمحم  نینیعبو  ةیمسرلا  هبایث 

هسلجم ذختا   . قرألا تاباذع  نمو  مونلا 
ةشیشلا نیخدت  ىلع  بكناو  داتعملا 

میھاربإ هنبا  ءاعدتساب  رمأ  مث   ، ةھارشب
ًابرطضم باشلا  ءاج   . ةظحللاو وتلا  يف 

ًابناج ةشیشلا  يال  يلاولا  ىقلأف   ، اًرتوتم
 : ةمزاح ةجھلب  هل  لاقو  افقاو  ّبھو 

كسفنب ةيركسعلا  ةلمحلا  ةدایق  ىلوتتس  - 
وحن ةلیلق  مايأ  دعب  قلطنتسو   ، كتدعو امك 
بقع هتددح  يذلا  دعوملا  يف  زاجحلا  ضرأ 

يف 23 يأ   ، يغانلا ناكرش  ةراشتسا 
 ! يراجلا ربمتبس 

 : عومدلا اھنم  رطقت  ةنيزح  ةربنب  مث 

نأ انیلع  متحي  نوسوط  كقیقش  توم  نإ  - 
ىلع ظفاحن  يكلف   ، هتكرعم لصاون 
يضرتسن نأ  بجي  رصم  يف  ةطلسلا 
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، لوبنطسا يف  ينامثعلا  ناطلسلا 
نییباھولا ةميزھ  ىلع  حلي  ناطلسلاو 

 ! اًعيرس

حرفلاب عرتم  هبلقو   ، بدأب نبالا  ىنحنا 
، راظتنا لوط  دعب  هیلإ  تلكوأ  يتلا  ةمھملل 

 : رورغلاو ةظلغلاب  وشحم  ءادأب  لاقو 

اھققحي مل  يتلا  تاراصتنالا  لك  ققحأس  - 
 . اقحم نییباھولا  قحمأسو   ، نوسوط

هسفنل لاقو  ةضماغ  ةرظنب  يلاولا  هنياع 
 (! يتطلس ىلع  رطخ  دلولا  اذھ  : ) ةرسحب
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میھاربإ هیف  رحبأ  يذلا  مویلا  رصع  يف 
دقع زاجحلا  وحن  ةيركسعلا  هتلمحب  اشاب 
روفصع عم  ائراط  اًعامتجا  لراش  ةجاوخلا 
ةراحب هراد  يف  ناحرس  يوبنلاو  دادحلا 

حتف يف  هتین  امھل  نلعأو   ، رفصألا بردلا 
اھلوصف ضعب  صصخي  ةلقتسم  ةسردم 

الئاق ةيدجب  امھبطاخ  ثیح   ، نایمعلا میلعتل 
:

يف ناسنإلا  هیلإ  لصوت  ام  لضفأ  نإ  - 
ةغللاب بتك  يف  نآلا  ّنودم  ملاعلا 

نیيرصملا میلعت  انیلع  بجي  اذل   ، ةیسنرفلا
فراعملا ثدحأ  ىلع  اوعلطیل  ةغللا  هذھ 
بطلاو مولعلاو  باسحلا  لثم  ىرخألا 

ریكفتلا انیلع  نأ  امك   ، نونفلاو ةسدنھلاو 
مولعلا نایمعلا  اھب  نّقلن  ةقيرط  راكتبا  يف 
ةھاعلا ىرسأ  اونوكي  ىتح ال  ةفلتخملا 

 . يدبألا لوستلاو  يلقعلا  لھجلاو  ةبعرملا 

 : لاقو يوبنلا  ىلإ  راشأ  مث 
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، شھدم لكشب  ةیسنرفلا  نقتت  نآلا  تنأ  - 
نیمیقملا بناجألا  ءانبأ  میلعت  ىلوتتس  اذل 
موقتس امك   ، ةیبرعلا ةغللا  لوصأ  انھ 

امأ  ، ةیسنرفلا ةغللا  نیيرصملا  میلعتب 
ءايزیفلاو ءایمیكلاب  ةصاخلا  ئدابملا 

هذھ يف  بتكب  كیفاوأسف   ، باسحلاو
يعدتسن امبرو   ، كدعاسأسو مولعلا 

روطت عم  كلذ  يف  نیصصختم  ةذتاسأ 
 . ةسردملا يف  لمعلا 

تعاض يذلا  هنبا  ركذتو  ةظحل  درش  مث 
 : ىسأب لاقو  لھجلا  ببسب  هانیع 

، لھجلا ةملظ  يف  ءايربألا  ساوح  عیضت  - 
هروذج نم  لھجلا  اذھ  عالتقا  انیلع  بجي  اذل 

.

نم ةفشر  ىستحا  نأ  دعب  روفصع  لءاست 
 : بلحسلا

نيأ نمف   ، مخض عورشم  اذھ  نكلو  - 
؟ لاومألاب يتأنس 
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 : ةسامحب يسنرفلا  ماسرلا  باجأ 

ةسردم سیسأتل  يفكي  ام  يدنع  - 
تافورصم ىلع  لصحنس  اننأ  مث   ، ةطیسب

يف نوبغري  نيذلا  بناجألا  نم  ةعفترم 
 . ةیبرعلا ةغللا  مھئانبأ  میلعت 

ذیمالتلا نم  رفاو  ددعب  ىظحنس  لھو  - 
؟ بناجألا

ديدعلا نضتحت  اھخيرات  لاوط  رصم   ... معن - 
نع بناجألا  ءالؤھ  فقوتي  نلو   ، بناجألا نم 
، اھب ةماقإلاو  لمعلل  رصم  ىلإ  ءيجملا 

افدھ دلبلا  لھأ  ةغل  ملعت  لظیس  كلذل 
 . مھل اًمئاد 

روفصعل هلوانو  ریغص  باتكب  ىتأو  ماق  مث 
 : الئاق

ريوطتب كیلع   ... اًریثك كدیفیس  باتكلا  اذھ  - 
اھسيردت ةمھم  ىلوتتل  ةیسنرفلا  كتغل 
ىلوتتس امك   . يوبنلا راوجب  نیيرصملل 
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يرصملا خيراتلاو  ایفارغجلا  حرش  كسفنب 
ةيرشبلا دراوملاو  زونكلا  اًحضوم 

اھیلع فرعتت  نأ  دعب   ، رصمل ةيداصتقالاو 
يف لسرأس  يتلا  بتكلا  ةعلاطم  ربع  اًدیج 

ةذتاسأ اھعضو  يتلاو   ، اسنرف نم  اھبلط 
 . نوصصختم

 : حاصو حرفب  باتكلا  روفصع  ىقلت 

رونلا ىریس  يذلا  ينبا  ملعأ  فوسو  - 
 . ةجاوخ اي  ةیسنرفلا  كتغل  ًابيرق 

عم ةيدعس  رابخأ  امو  اًمدقم ...  كوربم  فلأ  - 
؟ لمحلا

 . ریخب  ... دمحلا  - 

 : يوبنلا لءاست  يقیقح  مامتھاب  مث 

؟ نایمعلا ةسردم  صوصخب  اذامو  - 

ةسامحب حاص  مث  ةظحلل  لراش  درش 
 : ةديدش
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ئدابملا نیفوفكملا  نیقلت  يف  أدبنس  - 
موقنس يتلا  اھلك  فراعملا  يف  ىلوألا 

انلو مھل  رسیي  ًابولسأ  ركتبن  ىتح  اھسيردتب 
دمتعنس انلعلو   ، لضفأ لكشب  مھمیلعت 

يف ةديدش  ةوق  نم  هب  نوعتمتي  ام  ىلع 
امع الضف   ، سمللاو عمسلا  يتساح 
دھاشمو روص  نم  مھلوقع  يف  هونزتخا 

جاتحنس اًمتح   . نیعللا ىمعلاب  مھتباصإ  لبق 
مھيديأ سملم  فیظوتو  مھلمانأ  بيردت  ىلإ 
دنع مھمادقأ  عباصأ  امبرو   ، مھھافشو

نأ امك   ، يلمعلا بيردتلاو  يرظنلا  میلعتلا 
اوعجاریل لزنملا  يف  مھل  مھيوذ  ةدعاسم 

ادج مھم  رمأ  انتاداشرإ  بسح  مھسورد 
 . يویحو

 : فتھ ىسأ  رطقت  ةربنبو 

... نایمعلا ةسردم  ذیمالت  لوأ  تانایب  الجس  - 
باجح ةدعسم  ةدیسلا  همأو  دمحم  همسا 

 . اًماع رشع  ةسمخ  هرمعو 

؟ هوبأو - 
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رظني وھو  ةجاوخلا  لاق  تاظحلل  ددرت  دعب 
 : غارفلا ىلإ 

يقيدص ناك   ، ریغص لفط  وھو  لحر  هوبأ  - 
اًریسأ نبالا  اًدبأ  كرتن  نل  اننكل   ، میمحلا

 . متیلاو لھجلاو  ىمعلا  نوجس  يف  بذعتي 
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يسنرفلا ماسرلا  رجأتسا  عيرس  ثحب  دعب 
رفصألا بردلا  ةراحب  هرادل  ةرواجملا  رادلا 

نیلیھ هتجوزل  لاقو   ، ةسردملا سیسأتل 
 : هرارق اًحراش  يوتش  ءاسم  تاذ 

امھتحتف نيذللا  ةساردلا  يلصف  قلغأس  - 
ةسردملا حبصت  نأ  بجي  انراد .  يف  انھ 
ذیمالتلا رعشیل  لقتسم  ىنبم  يف 

يف اندنع  ثدحي  املثم  اھتبیھو  اھتیمھأب 
 . ابوروأ

. ةعبرم فرغ  سمخ  مضت  ةحیسف  اًراد  تدب 
نيراجنلا نم  ددعب  لجرلا  ناعتسا  دقو 

مزاللا لمعل  دادحلا  روفصع  ةشرو  لامعو 
ّدوز  ، ذیمالتلا نم  ددع  ربكأ  بعوتست  ىتح 

ریشابطو تاروبسو  دعاقمب  ةسردملا 
اًراعش ممص  امك   ، ةباتك تاودأو  قاروأو 

ًاباتك كسمي  لفط  هجو  نع  ةرابع  ةسردملل 
ةریبك ةتفال  عنصیل  اطاطخ  فلكو   ، اًملقو
اھیلع بتك  ةسردملا  ةھجاو  ىلع  اھقلع 
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ةسردم  ) ةیسنرفلاو ةیبرعلا  نیتغللاب 
ةمخض تانالعإ  ةدع  ممص  مث   ،( لبقتسملا

ةسردملا فادھأ  نع  ىوقم  قرو  ىلع 
روفصعو يوبنلا  نم  بلطو  اھتیمھأو 

يف ةمھملا  تاراحلا  لخادم  ىلع  اھقیلعت 
بابو نيرصقلا  نیبو  ةيركسلاو  ةيروغلا 
ةدیسلاو زیمامجلا  بردو  رھزألاو  رصنلا 

ةدیصق بتكي  نأ  روفصع  نم  بلط  مث   . بنيز
، امھب زازتعالاو  ملعلاو  نطولا  ةیمھأ  نع 

 : هلأسف

؟ اذامل - 

 : ماسرلا باجأف 

ایموي ذیمالتلا  هيدؤي  يذلا  دیشنلا  حبصتل  - 
 . ةساردلا لوصف  ىلإ  لوخدلا  لبق 

 : درطتسا مث 

ىتح اًربعمو  اطیسب  اًدیشن  نكیلو  - 
برطملا فلكنلو   ، ذیمالتلا هبعوتسي 
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بيردتو هنیحلتب  قّارولا  میھاربإ  ریھشلا 
 . هئادأ ىلع  دالوألا 

 : ددرتب يوبنلا  لاق 

 . اریبك ایلام  الباقم  بلطي  دق  هنكل  - 

 : اًعيرس ماسرلا  باجأ 

ةسردمل سسؤن  نأ  مھملا   ، نكیلو - 
ىقیسوملاف  ، ثيدحلا موھفملاب  ةيرصع 

زيزعت يف  نامھسي  دیجلا  دیشنلاو  ةلیمجلا 
ملعلا بح  خیسرتو  ةبذھملا  رعاشملا 

 . قيرفلا حورب  لمعلا  عیجشتو 

مدع نمضي  وأ  يلاولا  بضغ  نمأي  يكلو 
لصنقلا نم  لراش  ةجاوخلا  بلط  هجاعزنا 
ءانبأ قاحلإ  يف  هتدعاسم  يسنرفلا 

ملعت يف  نوبغري  نيذلا  ةیسنرفلا  ةیلاجلا 
 : اًسماھ هل  لاقو   ، ةسردملاب ةیبرعلا  ةغللا 

نییسنرفلا لافطألا  قاحتلا  نأ  نظأ  - 
، اشابلا نئمطیس  لبقتسملا  ةسردمب 
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 . انئاذيإ وأ  اھقالغإ  نع  هدريو 

ةسردملا فدھ  نأ  اشابلا  غلبي  نأ  هاجر  امك 
، ةسایسلاب هل  ةقالع  الو   ، تحب يملع 
 . قیفوتلا هل  ىنمتو  لصنقلا  باجتساف 

رھزألا يلاھأ  دشتحا  حاتتفالا  موي  يفو 
رفصألا بردلاو  نیسحلاو  ةيروغلاو 

نيرصقلا نیبو  قوشلا  رصقو  ةیلامجلاو 
بيرغلا ثدحلا  اودھشیل  زیمامجلا  بردو 

مھلافطأ اوبحطصا  ثیح   ، بیجعلاو
ءاوجأ يف  ةسردملاب  مھوقحلیل  مھنایبصو 
دادحلا روفصع  ىلوتو   . شاھدناو حرمو  حرف 
يف نیبغارلا  ءامسأ  لیجست  نیلیھو 

ءاجو بناجألاو .  نیيرصملا  ءانبأ  نم  ملعتلا 
ةیقیسوملا هتقرفو  قّارولا  میھاربإ  نانفلا 

هبتك يذلا  دیشنلا  اونغو  ذیمالتلا  داقو 
خیش عم  هنازوأ  طبضو  هعجارو  روفصع 

نأ ةأجافملا  تناكو   ، رعشلا نقتي  يرھزأ 
فدھلا فرع  نأ  دعب   ، ریھشلا برطملا 

نأ ضفر   ، دیمحلا ىعسملاو  لیبنلا 
 : لراش ةجاوخلل  لاقو   ، لاومأ ةيأ  ىضاقتي 
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اھمدقأ ةطیسب  ةيدھ  دیشنلا  اذھل  ينیحلت  - 
 . ملعلا ةمیق  اوكردیل  يدلب  ءانبأل 

يف ةخفتنملا  اھنطبب  ةيدعس  تسلج 
فیظنت يف  ةتوقاي  نواعت  ةسردملا  خبطم 

سمأ ةلیل  اھورتشا  يتلا  ةيوتشلا  هكاوفلا 
سمھتو عبسلا  بويأ  لحارلا  اھجوز  ركذتتو 
ملحت تنك  امك  سانلا  ملعتیس  : ) اھسفنل

نیقحتلملا لوأ  بويأ  اننباو   ، لمأتو
 (. مالسب دقراف   ، ةسردملاب

ةثالثو دمحم  اھنباب  باجح  ةدعسم  تءاجو 
دعقملا يف  ترقتساو  نایمعلا  هئاقدصأ  نم 
يذلا لوألا  سردلا  ىلإ  تصنتل  يفلخلا 

ةیبرعلا ةغللا  میلعت  يف  هوبأ  هیقلي 
مامتھاب سردلا  تعبات  دقو   ، ةیسنرفلاو

 . دعب امیف  اھنبا  عم  هدیعتستل  غلاب 

ناحرس يوبنلا  رشاب  ىرخألا  ةفرغلا  يفو 
نییسنرف بالط  ةعبس  میلعت  يف  هتمھم 

ٌنبا بالطلا  نمض  ناك   ، ةیبرعلا ةغللا  لوصأ 
لقتنا مث   ، هسفن يسنرفلا  لصنقلل  ٌةنباو 
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اذیملت نيرشع  میلعتل  رخآ  لصف  ىلإ 
 . ةیسنرفلا ةغللا  ئدابم  ايرصم 

حاجنب لوألا  يساردلا  مویلا  ءاھتنا  دعب 
بنعلا عيزوت  نیلیھو  ةيدعس  تلوت 

. هفارصنا لبق  ذیملت  لك  ىلع  ةفاوجلاو 
ببسلا مھل  اًحضوم  عیمجلل  لراش  لاقو 

 : هكاوفلا عيزوت  يف 

اوحرفیف ذیمالتلا  ىدل  زفاحلا  ززعن  ىتح  - 
 . ملعتلا ىلع  اولبقيو 

 : ةديؤم نیلیھ  تلاقف 

زفاقتت ةداعسلا  نأ  لعفلاب  تظحال  دقل  - 
نم مھبیصن  نولوانتي  مھو  دالوألا  نویع  يف 

 . هكاوفلا

هنبا ىلإ  لراش  ةجاوخلا  تفتلا  مث 
 : هتدلاو مامأ  هل  لاقو  ةوقب  هنضتحاو 

ةریبك ةھابن  تيدبأ  دقل   ... دمحم اي  وفارب  - 
قطن يف  كلذكو   ، ةیبرعلا ملعت  يف 
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... لطب اي  مامألا  ىلإ  اھمھفو ...  ةیسنرفلا 
 . دبألا ىلإ  كعم  انأو 

اھولخدا  ) مركم رمع  دیسلا  ةلوقم  ركذتو 
 ( قاشعلل اًراد  رصم  اولعجاو  نیملاح 

امأ  ، نانحب هنبا  فتك  تبرو  هنطاب  مستباف 
لراش ةجاوخلا  نیب  فقوف  ناحرس  يوبنلا 
هلمعب اًحرف  حاصو  دادحلا  روفصعو  نیلیھو 

 : هتاذب اّدتعم 

ّملعي يرصم  لوأ  يننأ  خيراتلا  لجسیلف  - 
 ! ةیسنرفلا ةغللا  لوصأ  نیيرصملا 

***

يبد ةرھاقلا /

2016 /9 /12

2018 /2 /15
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لوألا مسقلا 
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